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TISKOVÁ ZPRÁVA
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil dotační výzvu

Vedení mariánskohorské radnice vyhlásilo dotační výzvu na poskytování neinvestičních účelových 
dotací v roce 2016. O finanční podporu mohou požádat fyzické osoby, neziskové organizace a jiné
subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání 
a pomoci handicapovaným na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve 
prospěch jeho obyvatel. 

„Podmínky pro rozvoj městského obvodu v oblasti volného času dětí a mládeže, ale také sportu a 
kultury se snažíme vytvářet dlouhodobě. Také z toho důvodu každoročně podporujeme neziskové 
organizace a zajímavé akce, které se u nás uskutečňují. Pro tuto dotační výzvu jsme vyčlenili 
částku dvě stě tisíc korun, přičemž maximální výše poskytnutých finančních prostředků jednomu 
žadateli je dvacet tisíc korun,“ říká starostka Liana Janáčková.

Žadatelé mohou své žádosti podávat doporučeně poštou na adresu: Statutární město Ostrava, 
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor hospodářských činností, Přemyslovců 
63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, přičemž rozhodující je den podání na poště, nebo osobně 
v podatelně úřadu nejpozději do 20. června tohoto roku. Schválené formuláře žádosti a 
položkového rozpočtu jsou k dispozici na webových stránkách městského obvodu 
www.marianskehory.cz v sekci Radnice – Finanční příspěvky (dary, dotace).

„Žádosti budeme posuzovat podle jejich celkového přínosu, významu realizovaného záměru, 
ale také například podle počtu účastníků projektu a zkušeností které se žadatelem máme z 
minulých akcí. To samozřejmě neznamená, že organizace, které nás dosud o finanční podporu 
nikdy nežádaly, budou mít podmínky horší. Naopak. Za každý nový projekt a zajímavou akci, 
která bude mít užitek pro ostatní, budeme rádi,“ dodává 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus 
s tím, že o poskytnutí dotace rozhodne rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky do 
konce srpna.
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