Pravidla pro poskytnutí Grantu MČ Praha 1 v oblasti
specifické primární prevence pro rok 2012
1. Výběrové řízení je určeno pro subjekty s programy určenými pro cílovou skupinu.
2. Subjekty mohou použít finanční prostředky na provoz, mzdy, materiálové náklady, na
služby a práce nevýrobní povahy.
3. Přidělené finanční prostředky nelze použít na investice, dary a pohoštění.
4. Přiznání finančních prostředků není nárokové a jejich výše závisí na schválených
finančních prostředcích, určených na řešení protidrogové prevence na území MČ Praha 1.
5. Pro vybrané projekty budou finanční prostředky přiděleny na základě uzavření příslušné
smlouvy.
6. Projekt musí být zpracován stručně a výstižně.
7. Informace a konzultace v průběhu zpracování projektů bude poskytovat Mgr. Ladislav
Varga, DiS, protidrogový koordinátor MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, tel. 221 097
580.
8. Projekt se předkládá v tištěné podobě s příslušnými formuláři, tvořícími přílohy, a to
v originálu a jedné kopii.
9. Nepovinnou přílohou jsou reference o projektu resp. o organizaci, realizující projekt.
10. K žádosti je třeba doložit registraci předkladatele (statut, zakládací listina, výpis
z Obchodního rejstříku atd.).
11. Je-li služba certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky popř.
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předložit kopii příslušného dokladu.
12. V případě finančního krytí části projektu z jiných zdrojů je předkladatel projektu povinen
uvést tuto skutečnost v příslušném formuláři.
13. Realizátor projektu se zavazuje umožnit kontrolu projektu ze strany pověřeného
pracovníka MČ Praha 1.
14. Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.
15. Projekty nesplňující formální a obsahové náležitosti uvedené v podmínkách výběrového
řízení a příslušných formulářích nebudou posuzovány.
16. O výsledku výběrového řízení budou všichni předkladatelé vyrozuměni.
17. Finanční prostředky lze čerpat do konce roku 2012 v souladu s účelem smlouvy.
18. Vyúčtování přidělených finančních prostředků formou soupisu výdajů, spolu s kopiemi
příslušných dokladů a závěrečnou zprávu financovaného projektu je nutné doručit do
31.1.2013, a to buď osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 nebo poštou
doporučeně na adresu MČ Praha 1, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Vodičkova 18,
115 68 Praha 1.
19. Předepsaný formulář a Pravidla výběrového řízení budou po vyhlášení grantového řízení
k dispozici v informačním centru Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 a
Malostranské náměstí 22, Praha 1 a dále na webových stránkách MČ P1: www.praha1.cz
(sociální péče a zdravotnictví – DOTACE A GRANTY)
20. Žádosti s veškerými požadovanými přílohami, opatřené razítkem a podpisem statutárního
zástupce organizace nebo podpisem s plnou adresou soukromé osoby, se podávají
v zalepené obálce výrazně označené:
Granty v oblasti specifické primární prevence pro rok 2012
do podatelny na adrese: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1,
nejpozději do 15. února 2012 do 15:00 hodin

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum
razítka (nejpozději 15. 2. 2012).
Podání žádosti o grant prostřednictvím Datové schránky není možné.
Žádosti + návrh projektu (bez příloh) zasílejte také v elektronické formě, a to na adresu:
ladislav.varga@praha1.cz

