Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2011 vyhlášený
Zlínským krajem (dále jen „Výzva“)
1. Referenční číslo PF05-11
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a)
Budou podpořeny projekty nestátních neziskových organizací, fyzických a právnických osob,
příspěvkových organizací a organizačních složek, které jsou zaměřeny na:
1. vzdělávací a výchovné aktivity pro romskou menšinu (semináře, školení, přednášky, besedy,
vzdělávání dětí, mládeže i dospělých) formou dotací na činnost žadatelů,
2. umělecké a kulturní aktivity romské menšiny (divadelní představení, koncerty, přehlídky,
výstavy, festivaly) formou dotací na specifický účel,
3. volnočasové aktivity, především ty, jichž se účastní i majorita, formou dotací na činnost
žadatelů.
(b) Územní vymezení: Zlínský kraj.
(c) Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů v rámci podprogramu je stanoveno na:
30.11.2011.
3. Celková částka pro tuto Výzvu 500.000,-Kč
4. Minimální a maximální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:

20 000,- Kč

(b) Maximální částka podpory na 1 projekt:

125 000,- Kč

(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisícikoruny dolů)
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena z Programového fondu
(maximální míra podpory): 80% celkových způsobilých výdajů projektu.
Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele
nebo partnerů, anebo z dotačních zdrojů jiných, než je rozpočet Zlínského kraje.
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
5. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
- Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
- Obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
- Církevní právnická osoba založená podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
- Nadace nebo nadační fond založený podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech, ve znění pozdějších právních předpisů.
-

Fyzická či právnická osoba, která se zabývá některým z níže uvedených aktivit.

-

Příspěvková organizace nebo organizační složka města, obce, kraje nebo státu.

Způsobilost výdajů projektu musí být v souladu s bodem 2.1.3 v “Informaci pro žadatele“.
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6. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy v “Informaci pro žadatele“, která je uveřejněna
spolu s tímto oznámením na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji
můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (včetně referenčního čísla této
Výzvy, které je uvedeno v bodě 1. na elektronickou adresu: jirina.bradova@kr-zlinsky.cz, příp. na
tel. 577 043 156.
7. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem Žádostí je dne 10.2.2011 12:00 hodin. V této lhůtě je nutné žádost doručit
na adresu uvedenou v Informacích pro žadatele. Žádosti doručené po tomto termínu budou
automaticky zamítnuty.
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí
podpory
BŘEZEN 2011
Ing. Jan Kostelecký v.r.
vedoucí odboru
Vyvěšeno: 12.1.2011
Sejmuto:

10.2.2011
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