Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty SKIP 10 – na podporu nadstandardních
knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje
_______________________________________________________________________________________________
Regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje vydává tato pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace.
Dotace je určena pro členské knihovny SKIP do 5 000 obyvatel, a to v těchto tematických okruzích:
· podpora informačních, kulturně výchovných a vzdělávacích projektů realizovaných současně ve více knihovnách v regionu
SKIP10 nebo pro více knihoven v regionu SKIP10
· podpora nadstandardní knihovnické, informační, kulturně výchovné a vzdělávací činnosti
· vydávání publikací regionálního dosahu
· podpora činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10
Každý předkládaný projekt musí obsahovat:
· vyplněnou žádost o dotaci na příslušném formuláři
· popis projektu a použití dotace
· rozpočet projektu
Všeobecná ustanovení:
1. Žadatelem může být veřejná knihovna v Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji, která je evidovaná dle knihovního zákona
č. 257/2001 Sb., v platném znění, a zároveň je kolektivním členem organizace SKIP. Za knihovnu bez právní subjektivity
předkládá žádost zřizovatel.
2. Každá knihovna může předložit v daném roce pouze jeden projekt.
3. Žádosti o dotaci se přijímají vždy od 1. prosince daného roku do 31. ledna následujícího roku elektronicky a v písemné podobě
s razítkem a podpisem zodpovědné osoby.
4. Výbor SKIP10 přiděluje dotaci do výše 10.000,-Kč dle schváleného rozpočtu, která bude rozdělena mezi úspěšné projekty.
Dotace na projekt může být nižší, než je požadováno v rozpočtu projektu.
5. Poskytnuté granty nemají za cíl pokrýt 100 % celkových nákladů konkrétního projektu či činnosti prováděné žadatelem, ale
jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů k jejich zajištění. Maximální výše poskytnutého grantu je 90 % z celkových
nákladů předkládaného projektu. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných finančních zdrojů je 10 %
z celkových skutečných nákladů projektu.
6. Dotace je určena na neinvestiční výdaje. Nesmí být použita na, poštovné, provozní výdaje, vybavení, odměny zaměstnanců,
pohoštění a dary (pokud se nejedná o věcné ceny v soutěžích), Dotaci nelze přidělit žadateli, který řádně nevyúčtoval dotaci v
předchozích letech.
7. Na dotaci není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení dotačního řízení.
Důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují a projekty se předkladatelům nevracejí.
8. Příjemce, který obdrží dotaci, ji nesmí převádět na jiné právnické nebo fyzické osoby.
9. S výsledky výběrového řízení budou žadatelé seznámeni nejpozději do 28. 2. příslušného roku. Výsledky budou zároveň
vystaveny i na webové stránce www.skip10.cz
Sledování a kontrola čerpání dotace
Příjemce dotace zodpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, na které byla dotace žádána.
V případě, že subjekt během roku zjistí nějaký důvod, proč dotaci nemůže čerpat, je povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat předsedu regionálního výboru SKIPu 10.
Příjemce dotace je povinen vyhotovit vyúčtování dotace nejpozději do 15.11. příslušného roku a zaslat na adresu předsedy
(předsedkyně) SKIPu 10.

