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Vyhlášení sportovního grantu
Město vyhlásilo po kulturních grantech i sportovní grant na obdbobí do poloviny roku 2011.
Celé znění výzvy lze nalézt na webu města, z výzvy výjimáme:

VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti
sportu, tělovýchovy a volného času realizovaného
v období od 1. 1. – 30. 6. 2011
1/ V rámci okruhu:

JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ
A VOLNOČASOVÉ AKCE VE MĚSTĚ
JIHLAVA
pro období 1. 1. – 30. 6. 2011
maximálně 15 000 Kč
2/ Popis a rozsah projektu:
Podpora jednorázových časově omezených akcí
a projektů zpestřujících sportovní a volnočasové
aktivity města Jihlavy, akcí zvláště významných, re-

Desítka jihlavských jarmarků
Rada města Jihlavy schválila termíny jarmarků, které proběhnou v roce 2011 na Masarykově náměstí:
15. dubna – Aprílový jarmark
20. května – Májový jarmark
17. června – Červnový jarmark

Podpora projektů:
• sportovní a volnočasové akce a aktivity realizované během stanoveného období na území města Jihlavy
3/ Příjemci dotace (dále Příjemce):
právnická osoba zřízena zákonem vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární
město Jihlava, na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě,
fyzické osoby podnikající, tj. osoby podnikající na
základě platného oprávnění souvisejícího s danou
činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě.
4/ Dotace je poskytována účelově, na neinvestiční náklady na základě uzavřené Smlouvy o
poskytnutí dotace (dále Smlouva).
Podmínky pro čerpání dotace jsou součástí
Smlouvy.
Uplatňované náklady musí souviset s předloženým projektem a musí být nezbytné pro jeho zajištění.
Poskytnutá dotace musí být využita v souladu se
schváleným účelem.

Na akce již zrealizované, předkládané dle skutečných nákladů, bude převod finančních prostředků
na účet Příjemce podmíněn předložením vyúčtování projektu.
5/ Neuznatelné náklady:
investiční náklady,
daň z přidané hodnoty, kterou si uplatňuje Příjemce u finančního úřadu (platí pro plátce DPH),
výdaj na úhradu zálohové faktury bez konečného
vyúčtování není uznatelným nákladem. V případě,
že konečná faktura bude nižší než zaplacená záloha
(přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za
uznatelný maximálně do výše konečné faktury.
Neuznatelným nákladem se rozumí náklad vynaložený v rámci realizace projektu, který nelze financovat z dotace ani z jiných finančních zdrojů v rámci finanční spoluúčasti Příjemce.
6/ Výše a účel dotace:
Na projekt lze žádat o finanční podporu maximálně do výše 15.000 Kč.
Žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace
(dále Žádost) maximálně do výše 60 % celkových
uznatelných nákladů projektu, přičemž financování zbývajících nákladů žadatel zajistí z jiných grantů,
dotací, sponzorských příspěvků, vstupného, startovného, členských příspěvků či vlastních zdrojů.
Termín doručení:
Od 8. února 2011 do 28. února 2011 do 17 hodin!
(Redakčně kráceno)

ZŠ Havlíčkova v projektu Rozumíme penězům

24. června – trh řemesel
15. července - Cyrilometodějský jarmark
19. srpna – Prázdninový jarmark
16. září – Václavský jarmark
23. září – trh řemesel
21. října – Podzimní jarmark
18. listopadu- Martinský jarmark.

gionálního a nadregionálního významu a akcí s mezinárodní účastí konané v Jihlavě, vznik nových
sportovních a volnočasových aktivit a projektů přístupných co nejširšímu počtu obyvatel a podpora
rozvoje sportovních a volnočasových aktivit.
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Finanční gramotnost je náplní projektu Rozumíme
penězům, do něhož je zapojeno dalších jedenáct základních škol na Vysočině.
„Cílem projektu Rozumíme penězům je zvýšit úroveň
finančního vzdělání školáků na základních školách,“
řekl Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství magistrátu. Dvouletý projekt Rozumíme penězům na dvanácti školách na Vysočině nyní vstupuje do druhé
poloviny. „Na Vysočině momentálně probíhá druhá fáze projektu, ve které se proškolení učitelé již naplno věnu-

jí výuce finanční gramotnosti žáků ve vybraných třídách.
Ve školním roce 2010/11 jich projde výukou 900,“ vysvětlil Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům.
Základ celého projektu tvoří kniha Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál. Učebnice je rozdělena do
deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a
tvoří samostatné celky.
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