
Město Příbram Pro 'ednáni Zív'l _

odbor: životního Ěrostředí _dne:11.09.2017

Název hodu jednání:

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 - oblast životní prostředí

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing, Petr Walenka, vedoucí odboru životního prostředí_

Projednáno: v RM dne 21 .082017, usn.č.809 !2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.809r201?

Rada l. doporučuje ZM

schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2018 - oblast životní prostředí v předloženém

zněnt

||. u k l á d a

OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne

11.09.2017.

Napsala: Alena Vilímková-

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — oblast životní prostředí.

Důvodová zpráva:

RM v příloze předkládá Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — oblast Životní prostředí (dále

jen ..program“). Program byl projednán v Komisi pro životní prostředí a ekologii Rl'vl dne 29.06.2017.

Předpokládaný cetkovy objem peněžních prostředků v programu byl stanoven ve výši 200 000 Kč.

Zahájení přidělovacího řízení pro programové dotace a program Schvaluje ZM svym usnesením.

Pro rok 2018 se navrhuje řešit péči o toulavé- kočky mimo dotační řízení. Péče o toulave kočky na

území města Příbram bude finančně zajištěna přímo z kapitoly odboru životního prostředí na základě

smluvního vztahu se spolky, působícími na území města (Spolek pro kočku a Společnost přátel koček

Příbram, zs). Tyto spoíky se zabývají péčí o toulavě kočky, a vzhledem k absenci útulku pro kočky

dlouhodobě zajišťují pro město tuto službu. Zajištění peče mimo dotační řízení bude operativnější, dle

aktualních potřeb spolků na zajištění kastraci.

Dle zak. o. 2500000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v píatněm znění, územně

samosprávný celek může poskytnout dotaci na podporu účelu, ktery určí ve vyhlášeném programu.

Program musí poskytovatel zveřejnit na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Termín pro podání žádostí

o dotaci na rok 2018 je od 01.11.201? — 30.11.2017.

Příloha

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — oblast životní prostředí



Město Příbram

vyhlašuje

v souladu se zák. č. 25002000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram

č............ a usnesením Zastupitelstva města Příbram č.

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO ROK 2018

OBLAST ŽlVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Účel

Program je zaměřen na podporu veřejné prospěšných projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání,

osvěty, výchovy, projektů na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty, zejména:

. Pořádání výchovných, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na životní prostředí a

rozšiřování informací o životním prostředí - např. pořádání oslav svátků země, akce na

záchranu živočichů (obojživelníci, ptáci, motýli apod.), výchovné pobyty v přírodě, komentované

vycházky, výukové programy, vydávání tiskovin stématikou ochrany přírody. poradenství pro

obyvatele, podpora chovu včel se související osvětou pro širokou veřejnost.

. Podpora péče o významné přírodní prvky na území města Příbram — např. významné stromy,

hodnotné biotopy, hnízdní budky pro zvláště chráněné druhy ptáků.

Program se nevztahuje na podporu projektů týkajících se zajištění kastraci , léčení a péče

o bezprizorní kočky,

2) Důvody podpory účelu

Umožnit zapojení veřejnosti do aktivní péče o životní prostředí, rozvíjet ekologickou výchovu zejména

předškolních a školních děti a mládeže, podpořit kvalitní projekty v této oblasti. Cílem je ochrana nejen

životního prostředí, ale také živočichů žijících v naší blízkostí (obojživelníci, ptáci, motýli apod.).

3) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčíeněných v rozpočtu na podporu

v oblasti životního prostředíje 200 000 Kč.

4) Kritéria pro stanovení výše dotace

Pro stanovení výše dotace bude rozhodná kvalita, společenská prospěšnost projektu, dopad na

veřejnost, reciproční plnění. Požadovaná částka může činit maximálně 80 % z ceikových nákladů na

projekt.

5) Okruh způsobilých žadatelů

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

projekty, splní podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků

z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Přijemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba,

která nemá ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí dotace závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu

k rozpočtu města Příbram a vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo

zakladatelem a má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období. Svojí bezdlužnost ke

státnímu rozpočtu stvrzuje příjemce dotace podpisem smlouvy.

6) Reciproční plnění žadatele

Žadatel o dotaci podá konkrétní nabídku recipročního plnění v oblasti životního prostředí ve vztahu

k poskytovateli dotace.

?) Lhůta pro podání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je od 01.11.2017 — 30.11.2017 do 15:00 hodin.

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na

podatelnu Městského úřadu Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou.

8) Kritéria pro hodnocení žádostí

Žádostí budou prověřeny administrátorem oblasti z hlediska jejich formální správnosti a úplnosti.

]



Formální správnost a úplnost

- žádost podaná v souladu s tímto programem, obsahuje všechny údaje, požadované přílohy, byla

předložena ve stanoveném termínu a formě, podepsaná oprávněnou osobou.

Propracovanost projektu (váha kritéria 60 %)

- charakteristika, kvalita a význam projektu, přínos ve vztahu kživotnímu prostředí ve městě,

environmentální přínos, kreativita a výjimečnost projektu, zapojeni obyvatel do projektu,

prezentace města, reciproční plnění v oblasti životního prostředí.

Reálnost projektu (váha kritéria 40 %)

- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat, kvalita a přiměřenost rozpočtu, podíl

vlastních zdrojů, udržitelnost projektu.

9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti _

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

10) Podmínky poskytnutí dotace

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací a návratných

finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram v účinném znění.

11) Žádost

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

žádost o programovou dotaci v oblasti životního prostředí. Současně však platí, že na tentýž,

obsahově shodný projekt nesmí být podána žádost vrámci jiného programu. Vtakovém případě

budou všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řizení vyřazeny.

Žádost je nutné podat:

- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: http:!ídotacepríbram.eu),

- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací včetně příloh.

Žádost musí být Městskému úřadu Příbram doručena v písemné í elektronické podobě, a to v termínu

do 30.11.2017 do 15:00 hodin.

Žádost v písemné podobě se zasílá na Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,

v zaiepené obálce označené náZvem programu, evidenčním číslem žádosti vygenerovaněm

internetovou aplikaci, identifikačními údaji žadatele, textem „Žádost o finanční podporu z rozpočtu

města Příbram — Neotvírat“. Osobně lze podat žádost na PODATELNĚ Městského úřadu Příbram,

Tyršova 108, Příbram I.

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikací dotací (http:íídotacepribram.eu).

12) Přílohy

. realizační projekt (Podrobný popis, event. dokumentace),

- reciproční plnění žadatele (konkrétní nabidka recipročního plnění v oblasti životního prostředí),

v případě realizace projektu na konkrétním pozemku:

. kopie výpisu z katastru nemovitostí na dotčenýpozemek,

- kopie mapy katastru nemovitostí s vyznačením dotčených parcel,

- souhlas vlastnika pozemku, žádá-li jiná osoba než vlastník (tento požadavek neplatí, bude-li

záměr realizován na pozemcích ve vlastnictví města Příbram).

13) Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva

Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené ihůtě přediožit

poskytovateíi vyúčtování a závěrečnou zprávu realizovaného projektu. Vyúčtování bude zpracováno

na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Vyúčtování bude obsahovat zejména vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci

projektu svyznačením položek hrazených zposkytnute dotace. Součástí vyúčtování budou kopie

všech prvotních účetních dokiadú hrazených : dotace. Podmínky vyúčtování budou podrobně

upraveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

Za správnost: Alena Vilímková-
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