Dotace

Neorganizova-ná
mládež (9800)

Náležitosti žádosti





Opravy a údržba
staveb (9300)
Malý projekt 30 100 tis.Kč








Opravy a údržba
staveb (9300)
Velký projekt nad
100 tis.Kč











Celostátní akce
(9750)




Strategie 2022 v
oddíle
(9720)



Podpora činnosti
nových oddílů
(9730)







Termín podání
projektu

stručný popis akce (cíl, průběh, cílová skupina,
prostředky, spolupracující subjekty…)
rozpočet
OJ může podat v rámci jedné žádosti více projektů

do 15. 2. 2022
prostřednictvím
skautISu

vyplněná žádost včetně rozpočtu
stručný popis prováděné práce, doplněný o výkaz
výměr, použité technologie, prováděné stavební
práce či druh materiálu, co bude použit a
předpokládaný harmonogram prací
doklad o vlastnictví
2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a
foto detailů
v případě předpokládaného dodavatelského řešení
jednu nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení
stavebních prací
kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným
pohromám

do 15. 2. 2022
prostřednictvím
skautISu

vyplněná žádost včetně rozpočtu
projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru
stavebních prací
stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení
stavebních úprav pokud je charakter stavebních prací
vyžaduje
doklad o vlastnictví
2 až 5 fotografií charakterizujících objekt jako celek a
foto detailů
kopii pojistné smlouvy objektu proti živelným
pohromám
tři cenové nabídky firem na zhotovení prací a zprávu
o výběrovém řízení (např. zápis ze střediskové rady)
podrobný rozpočet nákladů včetně jednotkových cen
v případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba
připojit popis jednotlivých etap stavebních prací a to
jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se
předpokládá, že budou v rámci let jednotlivé etapy
stát), včetně času realizace veškerých stavebních
prací

do 15. 2. 2022
prostřednictvím
skautISu

stručný popis projektu (cíl, průběh, cílová skupina,
prostředky, spolupracující subjekty…)
rozpočet

nejpozději 2 měsíce
před akcí,
prostřednictvím
skautISu

stručný popis projektu (cíl, průběh, cílová skupina,
prostředky, spolupracující subjekty…)
rozpočet

do 15. 2. 2022
prostřednictvím
skautISu

stručný popis projektu (cíl, průběh, cílová skupina,
prostředky, spolupracující subjekty…)
rozpočet

do 15. 2. 2022
prostřednictvím
skautISu

