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Program pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města 
Příbram na rok 2016 

schválen Radou města Příbram usn. č. 874/2015 
 

 

Základní dokument: „Pravidla č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram“. 
 

a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

Dotaci lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen pro oblast podpory výchova a vzdělávání níže 

uvedenými třemi tematickými zadáními, jejichž hlavním účelem je připomenutí 800. výročí první písemné 

zmínky o městě Příbram. 

I. Příbram – město kde žiji  

II. Příbram - město známé a neznámé 

III. Příbram – město všech generací  

Podtitulek: „800. výročí první písemné zmínky o městě Příbram“. 
 

 

b) Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem je podpora tvorby a realizace  

- výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol,  

- vzdělávacích aktivit pro pedagogy převážně příbramských škol,  

- výchovně vzdělávacích projektů pro rodiče dětí a žáků příbramských škol a pro místní veřejnost, 

- projektů pro činnost organizací či sdružení, která se věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím 

aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a škol. zařízení se sídlem ve městě Příbram, 

- metodických (výukových) materiálů nebo publikací s výchovnou nebo vzdělávací tematikou, jejichž autoři 

nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram, 

- projektů zaměřených na organizace soutěží ve znalostech a dovednostech dětí, žáků a studentů 

příbramských škol. 
 
 

c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného   

    účelu 

1 000 000,- Kč (Jeden milion korun českých) 
 
 

d) Maximální výši dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

Dotace bude: 

A) v případě dostatku peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Příbram pro podporu v oblasti 

výchovy a vzdělávání pro dotační řízení na rok 2016, poskytnuta na realizaci jednotlivých projektů plně 

v požadované výši, 

B) v případě vyčlenění nižšího celkového objemu peněžních prostředků v rozpočtu města Příbram pro 

podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení na rok 2016 než celkového požadovaného 

objemu peněžních prostředků vyjádřeného v předložených žádostech, úměrně krácena v souladu 

s kritérii pro hodnocení žádosti obsaženými v bodě g) odst. II tohoto dokumentu.  
 

e) Okruh způsobilých žadatelů  

O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty, 

a která nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu 
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města Příbram, závazky po lhůtě splatnosti vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem 

nebo zakladatelem, a má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období. Pro poskytnutí 

podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace. 

 

f) Lhůta pro podání žádosti 

Od 10. listopadu 2015 od 8:00 hodin do 30. listopadu 2015 do 16:00 hodin.        

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na podatelnu 
MěÚ Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěÚ Příbram. 

 

 

g) Kritéria pro hodnocení žádosti  

I. Hlavní kritéria, při jejichž nesplnění bude žádost navržena na vyřazení z dalšího posuzování:   

1) Žádost vyplněna úplně a správně a podána ve stanoveném termínu a formě, včetně požadované 

přílohy.  

2) Soulad projektu s vyhlášeným tematickým zadáním a hlavním účelem podpory.  
 

II. Dílčí kritéria bodově ohodnocená pro případ převisu požadovaných finančních prostředků nad 

rozpočtovanou částkou poskytnutou zřizovatelem – viz bod d) odst. B) tohoto dokumentu:  

1) Předpokládaný přínos na propagaci města Příbram     1 – 5 bodů* 

2) Předpokládaný přínos pro cílovou skupinu      1 – 5 bodů* 

3) Výše % podílu zapojených občanů s vazbou na Příbram z celé cílové skupiny  1 – 5 bodů* 

4) Společenská potřebnost projektu       1 – 5 bodů* 

* členové komise si při konkrétním hodnocení stanoví slovní škálu spojenou s bodovým ohodnocením 

 

Členové komise provedou posouzení každé žádosti, navrhnou konkrétní žádosti na vyřazení z dalšího 

posuzování a v případě postupu dle bodu d) odst. B) tohoto dokumentu bodově ohodnotí jednotlivé 

žádosti. Částka požadovaná na realizaci jednotlivých projektů bude v tomto případě pokrácena dle 

pravidla rovného přístupu, a to v souladu s celkovým bodovým ohodnocením dané žádosti. 
 

h) Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 4 měsíce od ukončení lhůty pro podání žádosti. 
 

 

i) Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory 

z rozpočtu města Příbram. 
 

 

j) Vzor žádosti, případně obsah jejích příloh  

Vzor žádosti a její přílohy je přílohou tohoto programu. 
 

 

Žádost 

Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost 

do této oblasti podpory. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově shodného projektu u 

téhož příjemce ve více oblastech podpory bude žádost/žádosti vyřazena/y z přidělovacího řízení.  
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Žádost je nutné podat:  
- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: http://dotace.pribram-city.cz),  
- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. příloh (pokud jsou 
požadovány). 
Žádost musí být MěÚ Příbram doručena v písemné i elektronické podobě a to do termínu dle písm. f) 
tohoto programu. 
Žádost v písemné podobě se zasílá na MěÚ Příbram. Osobně se podává výhradně na PODATELNĚ 
Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram. 
Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram-city.cz) 

 

Za správnost: V. Holá 

http://dotace.pribram-city.cz/

