
STATUT  EUROFONDU 
 
 
 

I. 
 

Předmět 
 

Eurofond je účelovým zdrojem finančních prostředků Euroregionu Glacensis, vedený 
na účtu č.: 43-9610940287/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka  Rychnov nad Kněžnou. 
 
 

II. 
Obecná ustanovení 

 
a) Cílem Eurofondu je zajistit předfinancování společných projektů Euroregionu Glacensis 

pomocí návratných finančních prostředků svých členů a zajistit tak průhledné, oddělené a 
přísně účelové předfinancování těchto aktivit. 

b) Na účtu Eurofondu jsou vedeny pouze účelově přijaté finanční prostředky od jednotlivých 
členů Euroregionu Glacensis pro potřeby předfinancování společných projektů 
Euroregionu Glacensis.  

c) V případě vstupu nového člena do sdružení je jeho povinností uhradit při vstupu do 
Euroregionu Glacensis jednorázově finanční prostředky do Eurofondu, a to ve výši,  
kterou stanovil Regionální kongres. 

d) V případě vystoupení z členství v Euroregionu Glacensis vystupující člen nepozbývá 
nárok na vrácení finančních prostředků poskytnutých do Eurofondu.  

e) Finanční prostředky budou vyplaceny vystupujícímu členovi do 12 měsíců od data 
ukončení členství v Euroregionu Glacensis a to ve výši, kterou daný člen zaplatil do 
Eurofondu v době jeho platného členství.   
 

 
 

III. 
 

 
Podmínky využití finančních prostředků Eurofondu 

 
a) Finanční prostředky Eurofondu mohou být využity na předfinancování společných 

projektů euroregionu, které jsou kryty dotačním titulem, 
b) Finanční prostředky Eurofondu mohou být využity na předfinancování projektů u 

organizací, kde Euroregion Glacensis má majetkový podíl. 
c) O využití finančních prostředků Eurofondu rozhoduje rada euroregionu v souladu 

s jednacím řádem rady. 
d) Finanční prostředky Eurofondu nesmí být využity na úhradu vlastního vkladu při realizaci 

společných projektů, na kurzové ztráty a podobné výdaje.  
e) Finanční prostředky Eurofondu nesmí být využity na úhradu nákladů společných projektů, 

které nejsou kryty poskytnutím dotace.   
f) Bankovní poplatky za vedení účtu Eurofondu jsou hrazeny prostřednictvím hlavního účtu 

Euroregionu Glacensis. 
 



IV. 
 

Způsob a převádění a evidence finančních prostředků Eurofondu 
 
a) Finanční prostředky Eurofondu jsou převedeny jednorázově na bankovní účet, který je 

využíván pro financování daného projektu a to zpravidla při zahájení realizace projektu. 
b) Převedení finančních prostředků je zaznamenáno a stvrzeno podpisem předsedy sdružení. 
c) Po vyplacení dotace ze strany poskytovatele jsou finanční prostředky převedeny 

jednorázově zpět na bankovní účet eurofondu a to ve výši odpovídající poskytnuté částky 
z Eurofondu při zahájení projektu.    

d) Převedení finančních prostředků je zaznamenáno a stvrzeno podpisem předsedy sdružení. 
e) Způsob využití finančních prostředků Eurofondu podléhá kontrole Kontrolní a revizní 

komise.  
 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

 
a) O ukončení a rozpuštění Eurofondu rozhoduje Regionální kongres.  
b) Tento statut Eurofondu byl schválen Regionálním kongresem dne 9.12.2011. 
c) Tento statut Eurofondu nabývá účinnosti dne 9.12.2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


