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VYHLášení řízení 
pro poskytování GRANTů A VEŘEJNÉ FINANČNÍ podpory z rozpočtu města Příbora PRO ROK 2014

Město Příbor vyhlašuje řízení na poskytování grantů a veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora pro rok 2014. 


GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
               
Termín pro podání přihlášek: do 13.12.2013

Místo podání přihlášek: Městský úřad Příbor, podatelna - Městské informační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Způsob podání: poštou nebo osobně

Předložení přihlášky a poskytnutí grantu se řídí Pravidly č. 3/2012 pro poskytování grantů z rozpočtu města Příbora schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2 ze dne 1.11.2012.

                 
VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA

Termín pro podání žádostí: do 13.12.2013 

Místo podání žádostí: Městský úřad Příbor, podatelna - Městské informační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Způsob podání: poštou nebo osobně

Předložení žádostí a poskytnutí veřejné finanční podpory se řídí Pravidly č. 2/2012 pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/12 ze dne 1.11.2012.


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

VYÚČTOVÁNÍ grantů POSKYTNUTÉHO Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2013

Příjemce grantu je povinen předložit poskytovateli konečné vyúčtování o použití a čerpání grantu dle          čl. č. VII. Pravidel č. 3/2012 o poskytování grantů z rozpočtu města Příbora na adresu: Městský úřad Příbor, podatelna – Městské informační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor,                            a to v termínu do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. 


VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2013

Příjemce veřejné finanční podpory je povinen předložit poskytovateli konečné vyúčtování o použití                  a čerpání Veřejné finanční podpory dle čl. č. VII. Pravidel č. 2/2013 o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora na adresu: Městský úřad Příbor, podatelna – Městské informační centrum, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v termínu do 15.1.2014.



Pravidla pro poskytnutí grantů a veřejné finanční podpory pro rok 2014, přihlášky, žádosti a potřebné formuláře jsou k dispozici:
a) na Odboru  rozvoje  města,  kancelář  v  budově  SMMP, Freudova 118, Příbor  (granty, veřejná  finanční 
     podpora),  
b) na Městské policii (veřejná finanční podpora prevenci kriminality)  
c) na internetových stránkách města Příbora: www.pribor.eu - Městský úřad/formuláře a tiskopisy/Odbor
    rozvoje města (veřejná  finanční  podpora,  granty)  nebo  Městský  úřad/formuláře a tiskopisy/Městská 
    policie (veřejná finanční podpora na prevenci kriminality).






……………………………………                                                              ……………………………………  
      Ing. Milan Strakoš,v.r.	 Ing. Dana Forišková, Ph.D.,v.r.
           starosta	 města                                                                                          místostarostka města





