STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
OZNAMUJE
MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje
činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území statutárního města
Ústí nad Labem
V RÁMCI

Programu pro poskytování dotací v oblasti
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
(dále jen „Program“)

1.

Termín pro podávání žádostí:
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
žádost o dotaci je možné podávat v období od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022
Akce volnočasového kalendáře
žádost o dotaci je možné podat v období od 17. 1. 2022 do 7. 2. 2022
Akce zdravotně postižených osob
žádost o dotaci je možné podat v období od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022

2.

Důležité informace:
Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu bude možné získat na
internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz 10. prosince 2021.
Případné další informace k dotačnímu Programu sdělí Bc. Gabriela Krčilová (č. dv. 250),
tel. č. 475 271 688 nebo e-mailová adresa: gabriela.krcilova@mag-ul.cz .

3.

Žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit se budou podávat:
· Elektronicky prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz/ –
žádost bude podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do
stavu „podáno“ (po stanoveném termínu pro přijetí žádostí, systém elektronickou žádost
nepřijme). Žadatel o dotaci provede registraci na dotačním portálu prostřednictvím emailu a hesla. Za správnost údajů uvedených v žádosti a v předkládaných přílohách či
dokladech zodpovídá žadatel.
· Vyplněnou žádost (ve formátu PDF) vč. vygenerovaného potvrzení o elektronické
evidenci žádosti (s unikátním identifikačním číslem žádosti) žadatel vytiskne a opatří
podpisem oprávněné osoby a případně razítkem.

4.

Žádost musí být podána jak:
· elektronicky v systému Dotační portál města Ústí nad Labem tak zároveň také
v písemné formě buď
Ø osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká
Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí)
Ø prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města
Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí
nad Labem (rozhoduje datum podání),
Ø datovou schránkou žadatele v elektronické podobě (pouze v případě, že se celá
žádost vč. povinných příloh vejde do jedné datové zprávy).

5.

Pro další rozhodování o žádosti je vždy platná verze doručená v písemné formě
statutárnímu městu Ústí nad Labem v souladu s tímto programem. Za shodu písemně
předložené verze s verzí zaevidovanou v systému Dotační portál města Ústí nad Labem
odpovídá statutární orgán předkladatele žádosti.

