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 Klasifikace informací: Veřejná 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU  

Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 

Dotační titul 
1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném 
čase 

Dotace pro rok  2023 

Číslo smlouvy   Klikněte sem a zadejte text.  /2023/ŠMS 

Název projektu  

Příjemce dotace  

IČO příjemce  

 

ÚDAJE O PROJEKTU – PRIORITA 1 

Období realizace projektu (doba, v níž bylo dosaženo účelu dotace):1 

Datum zahájení projektu: 
Klikněte sem a 

zadejte datum. 
Datum ukončení 

projektu: 

Klikněte sem a 

zadejte datum. 

Velikost členské základny 

k poslednímu dni realizace 

projektu  

 
Počet vedoucích 

v celoroční činnosti 
 

Výše členského příspěvku 

v případě člena 

organizace u celoroční 

činnosti 

 

Výše úplaty v případě 

neorganizované 

mládeže u celoroční 

činnosti 

 

 

ÚDAJE O PROJEKTU – PRIORITA 2 

Období realizace projektu (doba, v níž bylo dosaženo účelu dotace):2 

Datum zahájení projektu: 
Klikněte sem a 

zadejte datum. 
Datum ukončení 

projektu: 

Klikněte sem a 

zadejte datum. 

Datum konání jednodenní 

či vícedenní akce: 
 

Výše vstupného nebo 

příspěvku na akci pro 

děti a 

mládež/organizaci 

 

Počet podpořených dětí  

a mládeže  
 

Z toho organizovaná 

mládež 
 

Z toho neorganizovaná 

mládež 
 

 

UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU V KČ  

Výše poskytnuté dotace    

Výše použité dotace   
Nevyužitá výše 

dotace (vratka) 
 

 
1 Období uznatelných nákladů – termín dle smlouvy. 
2 Období uznatelných nákladů – termín dle smlouvy. 
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SPECIFIKACE PROJEKTU 

Popis práce s dětmi a mládeží v roce 2023  

(popis celoročních aktivit, realizované akce a aktivity, zda byla vyvrcholením roku táborová činnost, zda se povedlo 

přivést nové členy apod.) 

 

 

 

 

 

Přispění projektu k práci s dětmi a mládeží  
(popsat, jakým způsobem projekt přispěl k práci s dětmi a mládeží) 

 

 

 

 

 

 

 

Dopad dotace na projekt  

(konkrétně popsat, jakým způsobem přispěla dotace k realizaci projektu – např. snížení účastnických poplatků, 
rozšíření počtu aktivit, bez dotace by nebylo možné projekt realizovat apod.) 

Cena kroužku/akce 

bez dotace 
 

Cena kroužku/akce  

s dotací 
 

 

 

 

 

Změny v realizaci projektu oproti předloženému záměru projektu – popište změny  

Byla změna schválena administrátorem projektu?  ☐ ano        ☐  ne  
Pokud ano, přiložte emailovou či jinou komunikaci. 

 

 

 

 

Prezentace podpory kraje, logo kraje – povinná 

publicita dle podmínek smlouvy (tj. odkaz na webové 

stránky, k vyúčtování přiložte v tištěné podobě printscreen 

webových stránek, foto loga MSK v místě realizace činnosti, kopii 

letáků, pozvánek, propagačních materiálů, tiskové zprávy aj.; 

výčet povinné publicity nalezete v podmínkách smlouvy) 

 

Prezentace projektu (kde byl projekt prezentován, ohlasy 

v médiích aj.) 
 

Spolupracující subjekty   

Pokračování projektu či jeho návaznosti (popište 

navazující aktivity, pokud budou realizovány) 
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OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU 

Jméno a příjmení  Pracovní zařazení  

Telefon  Email  

 

Statutární zástupce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu MSK  

je úplné, správné a pravdivé: 

Datum Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, příp. razítko 

Klikněte sem a zadejte datum.  

 


