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Rada |. doporučuje ZM

schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — ZAHRANIČNÍ VZTAHY A

MEZIOBECNI SPOLUPRÁCE v upraveném znění.
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OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 1109201?

hl. pro ?

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje )( neschvaluje

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 - ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ

SPOLU PRÁCE v předraženěm/upraveném znění.

Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá Program pro poskytování dotací pro rok 2018 —

ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE (dále jen „program“). Program byl projednán

v Komisi pro zahraniční a meziobecní spolupráci dne 17.05.2017, Komise navrhuje předpokládaný

objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program ve výši 800.000,00 Kč. po

projednání návrhu rozpočtu kapitoly ???-OŠKS je předpokládaný objem peněžních prostředků

vvčleněných na tento program ve výši 500.000,00 Kč.

Program byl zpracován vsouladu snavrhovanými Pravidly pro poskytování dotací a nevratných

finančních výpomocí 2 rozpočtu města Příbram. Dle těchto pravidel schvaluje zahájení přidělovacího

řízení pro programově dotace a program ZM Svým usnesením.

Dle zák, č. 2502000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platněm znění, územně

samosprávný celek může poskytovat dotace na podporu účelu, který určí ve vyhlášeném programu,

Program musí poskytovatel zveřejnit na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Termín pro podání žádostí o dotaci na rok

2018 je navržen od 01.11.2017-30.11.2017 do 15:00 hodin Žádosti budou podávány jednotně přes

internetovou aplikaci dotací.

Příloha: Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ

SPOLUPRÁCE



Program pro poskytování dotací pro r. 2018

Město Příbram

vyhlašuje '

v souladu se zák. č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

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

čav souladu s usnesením Zastupitelstva města

Příbram usn.č. ................í201TíZM

Název programu

Dotační program na podporu ZAHRANIČNÍCH vZTAHů A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Témata:

1. Partnerská města Příbrami

2. Meziobecní spolupráce

Účel

Program je zaměřen na podporu projektů 3 partnerskými městy Příbrami a na podporu projektů

meziobecní spolupráce.

Důvody podpory ůčelu

Důvodem je podpora tvorby a realizace vzdělávacích, kulturních a sportovních projektů. které

- prohlubují spoluprácí Příbrami s jejími partnerskými městy v zahraničí

- prohlubují spolupráci Příbramí s jinými obcemi v ČR

- společné projekty sjinými obcemi, které budou důstojnou připomínkou 100. výročí založení

Československa

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program

je 500.000,00 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 200.000,00 Kč (slovy: dvěstětisic

korun českých) a může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na akci. Žádosti nad tuto

stanovenou hranici budou z přidělovacího řízeni vyloučeny.

Kritéria pro hodnocení žádosti

1) Formální správnost a úplnost

- formálních náležitostí se rozumí zejmena: žádost podaná v souladu s programem a pravidly (např.

nedodržení podminek programu, uvedení neuznatetných nákladů), doručena jiným než

stanoveným způsobem (např. e-mailem) doručená na jine adresy, nebo obdržená po term lnu pro

podání žádosti, podepsaná osobou neoprávněnou jednat jménem žadatele, s uvedením

nesprávného jména nebo názvu žadatele, s uvedením chybných identifikačních údajů žadatele,

apod„

2) Prepracovanost a srozumitelnost projektu

- charakteristika, kvalita. Propracovanost a srozumitelnost projektu.

3) Reálnost projektu z hlediska finančního zajištění a schopnosti žadatele projekt realizovat

- kvalita a přiměřenost rozpočtu a podlijiných zdrojů.

4) Význam projektu pro prezentaci města Příbram z hlediska společenského významu a prestiže

- rozsah prezentace města u projektu, vliv projektu na život ve městě.
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Žádost

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

žádost do tohoto dotačního programu. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově

shodného projektu u téhož příjemce ve více dotačních programech budou všechny žádosti vyřazeny

z přidělovacího řízeni. '

Nabídka recipročního plnění

Žádost musí obsahovat závazek žadatele, že v rámci činností bude propagovat město Příbram. a také

konkrétní nabídku žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram). Může se

jednat např. o:

- umožnění volného vstupu zástupcům poskytovatele na akci, na níž byla poskytnuta podpora,

- propagací města Příbram jako subjektu, který poskytl finanční podporu,

— oprávnění města Příbram prezentovat realizovaný projekt jako akci, která se uskutečnila sjeho

podporou,

- příslib účasti na nějaké konkretni akci, kterou město Příbram pořádá.

Okruh způsobilých žadatelů

O dotaci na účel stanovený v tomto programu, může požádat každý žadatel. který splní podmínky

uvedené vprogramu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických důvodů nutně

potřebuje.

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

a projekty. Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který:

- má ke dni podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k rozpočtu města Příbram a vůči

právnickým osobám, jejichžje město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem,

- nemá řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá obdobi.

Lhůta pro podání žádosti

Lhůta pro podání žádosti je vtermínu od 01 .11.201T do 30.11.2017 15:00 hodin.

Žádostí podané po termínu budou vyloučeny z dalšího projednávání.

Místo a forma podání žádosti

1. Žádost je nutné podat: v elektrOnické podobě prostřednictvím internetové aplikace (dostupné na

adrese: http:!r'pribrameu), a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou

aplikací vč. příloh (pokud jsou požadovány). Žádost musí být MěÚ Příbram doručena

ve stanoveném termínu v písemné i elektronické podobě. Žádost je podána včas, je-li podána

nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na podatelnu MěU Příbram.

Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěU Příbram.

2. zadost vjednorn písemném, podepsaném originále vč. všech příloh (pokud jsou vyžadovány) lze

ve lhůtě pro podání žádosti:

a) zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Městský úřad Příbram,

Tyršova 108. 261 19 Příbram |, a to v zalepené obálce označené názvem programu,

evidenčním číslem žádosti vygenerovaném internetovou aplikací , identifikačními údaji

žadatele. textem „Žádost o finančnítpodporu z rozpočtu města Příbram — Neotvírat' (žádost

musí být doručena na podatelnu MěU Příbram nejpozději poslední den stanoveného termínu).

b) podat osobně v podatelně lvlěU Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram i, a to vzalepené

obálce označené názvem programu, evidenčním číslem žádosti vygenerovanérn internetovou

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

Příbram — Neotvírat".

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

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

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoven y:

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

- Výše uvedenými specifickými podmínkami [viz. kritéria pro hodnocení žádosti).

Vzor žádosti

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http:řipribrameu).

Přílohy

Seznam povinných příloh:

- popis projektu,

- konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).

V Příbrami 21.08.2017

Zpracoval:

Odbor školství, kultury a sportu

D. Janoušková

3


