
  L A N Š K R O U N S K O 
svazek obcí 

                                        nám. J.M.Mark ů 12, 563 01 Lanškroun 
 

 
 

Dotační program 
Podpora významných výročí v členských obcích 

 
Účel 
 
Lanškrounsko poskytuje ze svého rozpočtu členským obcím Lanškrounska finanční příspěvek 
na: 
 

� oslavy významných výročí obce (alespoň čtvrtstoletí) 
� srazy rodáků 
� další významná výročí, která slaví v obci škola či hasiči (alespoň desetiletí) 
� případně další význačná akce v obci hodná zřetele 

 
Důvody podpory stanoveného účelu 
 
Podpora stabilizace trvalého osídlení v území Lanškrounska, udržení kulturního dědictví 
v regionu Lanškrounsko, zvýšení sounáležitosti obyvatel území ke svému regionu .  
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu 
 
45 000 Kč 
 
Maximální výše dotace 
 
Max. 20 000 Kč na jednu akci. 
 
Okruh způsobilých žadatelů 
 
Členské obce Lanškrounska 
 
Lhůta pro podání žádosti 
 
20.2.2016  – 1.4.2016 
 
Kritéria pro hodnocení žádosti 

- o jaké jde výročí ( roky, významnost )  
- obsah akce ( dopad na region Lanškrounsko, předpokládaný počet účastníků ) 
- velikost vlastních zdrojů  



 

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti 
Schválení žádostí radou svazku    do 30.6.2015 
Schválení žádostí shromážděním starostů   do 30.6.2015 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace 
 

- žadatel nemá nevypořádané závazky vůči Lanškrounsku 
- žadatel vyúčtoval včas a bez závažných závad dotace poskytnuté Lanškrounskem 

v minulých obdobích 
- žadatel bez výhrad akceptuje zásady a podmínky pro přiznání dotace stanovené tímto 

programem 
- v rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat i více žádostí na podporu 

různých aktivit, v žádostech pak označí pořadí jejich priorit 
- dotace je poskytována na základě písemné veřejnoprávní smlouvy, a to převodem 

prostředků na účet žadatele 
- dotace musí být vyčerpána v roce, ve kterém byla poskytnuta 
- žadatel musí na akci propagovat Lanškrounsko – vyvěšením billboardu (dodá 

Lanškrounsko) a v případné tiskovině k akci. 

 
 
Vzor žádosti 
 
V příloze programu.  
 
 
Kontaktní osoba pro program 
 
Simona Dudková 
REDEA Žamberk s.r.o  
Divišova 669, 564 01 Žamberk 
tel. 730 514 346, e-mail: dudkova@redea.cz 
 
Vyvěšeno : 4.1.2016 
 
Sejmuto: 
 
 
 


