
Výzva k     předkládání projektů  

1) Název programu:

100 let Orla
podpora akcí souvisejících s oslavami

1) Celkový objem finančních prostředků:   500 000

2) Cíl programu:
Program je zaměřen na plnění obsahového zaměření  projektů sportovních i kulturních akcí a aktivit žup a jednot 
spojených  s výročím 100 let Orla v roce 2009.

3) Popis a rozsah programu:
Cílem vyhlášeného programu je podpora sportovních aktivit v rámci oslav 100 let Orla v roce 2009 
v orelských jednotách a župách s účelovým zaměřením na:

1. Otevřené tělovýchovné a sportovní akce pro veřejnost se zaměřením na oslavy 100 let Orla a 
na spojení se zdravým a aktivním životním stylem 

4) Příjemci podpory:
• orelské jednoty a župy

5) Lokalizace projektů:
ČR

6) Přijatelné a nepřijatelné výdaje:
• Vynaložené výdaje (náklady) musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat 

zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti.
• Výdaje  (náklady)  musí  být  prokazatelně  vynaloženy  během provádění  projektu,  zaneseny 

v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními doklady. 
• V rámci projektu mohou být financovány pouze tyto náklady: 

o vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru
o nájemné prostor
o zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení

• Jako součást finančního podílu žadatele je možné zahrnout: 
o propagační a reklamní činnost spojená s naplněním pravidel publicity

• Ostatní výdaje neuvedené v předchozích bodech není možné financovat z přidělené podpory 
ani  není možné je zahrnout do rozpočtu projektu jako součást finančního podílu žadatele. 
Výdaje není  možné použít  na náklady spojené s realizací  ústředních akcí  Orla,  kvalifikací 
ústředních akcí Orla a účasti na těchto akcích. 

Pro rok 2008 bude na realizaci schváleného projektu poskytnuta zálohová dotace max. do 50% její schválené výše, 
a to na zakoupení materiálu s realizací souvisejícího. 
7) Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů:
Základní kritéria:

a) soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
b) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
c) připravenost a realizovatelnost projektu
d) prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch oslav 100 let Orla
e) reálný a průhledný rozpočet nákladů
f) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat

Specifická kritéria:



a) efektivita vynaložených finančních prostředků - posouzení nákladnosti akce vzhledem k její 
časové délce, počtu účastníků a jejímu charakteru (bodové rozpětí 0-7)

b) dopad na děti  a mládež -  upřednostňovány budou akce s aktivním zapojením dětí       a 
mládeže (bodové rozpětí 0-7)

c) otevřenost akce - prioritu mají akce otevřené široké veřejnosti (bodové rozpětí 0-6)

8) Minimální a maximální výše příspěvku:
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 2 000,- Kč, maximální výše 
příspěvku je 20 000,- Kč.

V rámci  jednoho  kola  grantového  programu  může  žadatel  předložit  pouze  jeden  projekt!!! 
V případě že bude předloženo více projektů, budou všechny projekty vyřazeny.

9) Minimální podíl příjemce podpory:
30 % celkových nákladů projektu
 
10) Časový harmonogram realizace projektu:
Podpora včetně vlastního podílu žadatele musí být čerpána od data schválení přidělení dotace řídícím 
výborem do 31. 12. 2009.

11) Platební podmínky:

Finanční příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí podpory, v níž budou stanoveny 
podmínky čerpání finančních prostředků, termíny uvolňování finančních prostředků v návaznosti na 
rozpracovanost projektu, způsob a termín závěrečného vyúčtování, sankce za nedodržení parametrů 
projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků.

Podpora  bude  příjemci  poskytnuta  formou  bezhotovostního  převodu  příspěvku  na  účet  příjemce 
po ukončení  projektu,  předložení  požadovaných  dokladů  uvedených  ve  smlouvě  a  schválení 
závěrečné zprávy a vyúčtování. 

Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení, 
ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí finančního příspěvku.

Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. 

12) Termíny a podmínky podání projektů:
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí podpory na 
předepsaném formuláři.

Povinné přílohy žádosti:
1) Stručný popis naplnění  specifických kritérií  (při  popisu naplnění  specifických kritérií  používejte 

stejné písmenné označení jako je použito v této výzvě; při popisu naplnění kritérií se vyjadřujte 
maximálně stručně a věcně). 

2) Podrobný popis nákladů 

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.orel.cz      případně a je k vyzvednutí na 
adrese: Orel o.s., Pellicova 2c, Brno, 

Žádosti  zpracované  v jednom  vyhotoveních včetně příloh v nerozebíratelném provedení 
(kroužková,  spirálová,  tepelná  vazba,  rychlovazače  apod.)  se  přijímají  osobně  prostřednictvím 
ústředního sekretariátu Orla, Pellicova 2c, Brno nebo poštou v termínu do 30. 9. 2008  (rozhodující je 
datum poštovního razítka). 

15) Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu):
Garantem programu je ústřední sekretariát Orla. 

http://www.orel.cz/


Jednotlivé projekty budou posouzeny garantem a dále řídícím výborem programu, který je 
jmenován  výkonným  předsednictvem  Orla  a  který  po  ukončení  procesu  hodnocení  rozhodne  o 
přiznání podpory konkrétním žadatelům. 

V případě přiznání podpory může řídící výbor výjimečně navrhnout nižší částku, než je 
požadována. 

S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé seznámeni písemně do 20. 10. 2008.
Podpora           nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení a 
tudíž proti rozhodnutí řídícího výboru není odvolání.

ŽÁDOST, KTERÁ NESPLŇUJE VŠECHNY FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI NEBO BUDE ZASLÁNA PO TERMÍNU, BUDE ŘÍDÍCÍM VÝBOREM Z 
HODNOCENÍ VYŘAZENA.

ŽADATELÉ NEBUDOU VYZÝVÁNI K DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ÚDAJŮ.
DOKLÁDÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH NÁLEŽITOSTÍ PO UZÁVĚRCE PROGRAMU NENÍ MOŽNÉ.
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