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schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2018 _ oblast VYCHOVA A VZDÉLAVANÍ

v upraveném znění.
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OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 11.09.2017.
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zdrž. 1

Napsala: Mgr. Věra Holá

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje )( neschvaluje _

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 _ VYCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

v předíoženem/upraveném znění

Dúvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá Program pro poskytování dotací pro r. 2018 — VÝCHOVA

A VZDĚLAVANI (dále jen „program“). Program byl projednán v Komisi pro výchovu a vzdělávání dne

31.05.2017. Komise navrhuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněnych

vrozpočtu na tento program ve výši 950.000,00 Kč. po projednání návrhu rozpočtu kapitoly 777-

OŠKS je předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program ve výši

050.000,00 Kč.

Program byl zpracován v souladu s navrhovanymi Pravidly pro poskytování dotací a nevratných

finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. Dle těchto pravidel tento program a zahájení

přidělovacího řízení pro programove dotace schvaluje ZM svym usnesením.

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

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

Program musi poskytovatel zveřejnit na úřední desce způsobem umožňuj ici dálkový přistup nejpozději

30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Termín pro podávání žádostí o dotaci na r. 2018 je

navržen 01.11.2017 - 30.11.2017 do 15:00 hod. Žádosti budou podávány jednotně přes intemetovou

aplikaci dotací.

Příloha: Návrh programu pro poskytování dotací pro rok 2018 — VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ



Příloha č. 1 Návrh RM zjednání dne 21 .08. 2017

Město Příbram

vsouladu se zák. č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů. Pravidly pro poskytování dotací & nevratných finančních výpomocí zrozpočtu města Příbram

&. a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbram č. „.....í2017íZM _

vyhlašuje

Program pro poskytování dotací pro r. 2018 - VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Dotace a návratné Hnanční výpomocí budou poskytovány na základě platných pravidel schválených

Zastupitelstvem města Příbram (dále jen Pravidla).

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:

|. Životní prostředí. zdravý životní styl

ll. Pohledy do minulosti nebo budoucností

lll. Město Příbram — dobré místo pro život

b) Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem je podpora tvorby a realizace

- výchovných a vzdělávacích akcííprojektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol,

- vzdělávacích aktivit pro pedagogy převážně příbramských škol,

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

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

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

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

nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram,

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

příbramských škol,

- projektů zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání.

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

stanoveného účelu

850.000,00 Kč.

d) Maximální výše dotace vjednotlivěm pňpadě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace

Dotace bude:

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

výchovy a vzdělávání pro dotační řízení na rok 2018. 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 2018 než celkového požadovaného

objemu peněžních prostředků vyjádřeněho v předložených žádostech, úměmě krácena v souladu s kritérií

pro hodnocení žádostí obsaženými v bodě 9) odst. || tohoto programu.

- 1 -



Příloha č. 1 Návrh RM zjednání dne 21 .08. 201?

e) Okruh způsobilých žadatelů

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

a která nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě splatností ve vztahu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu

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

Komise navrhuje stanovit lhůtu pro podání žádostí od 01.11.2017 do 30.11.2017 do 15:00 hodin. Žádost je

podána včas. je-li podána jak velektronické podobě tak doručena na podatelnu MěÚ Příbram nejpozději

poslední den stanoveného termínu. Určující je datum razítka přiděleného podatelnou MěÚ Příbram.

9) Kritéria pro hodnocení žádosti (2 fáze posuzování předložených žádostí — hlavní a dííčí kritéria)

|. Hlavní kritéria, při jejichž nesplnění bude žádost navržena na yyřazení z dalšího posuzování:

1) Žádost je podána v souladu s Pravidly a s tímto programem, vyplněna úplně a formálně správně včetně

uvedení údajů o žadateli a kontaktů. Je podána ve stanoveném termínu a formě. Její součástí jsou

požadované přílohy. Žádost je opatřena podpisem oprávněné osoby.

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

ll. Dílčí kritéria bodově ohodnocená pro případ převisu požadovaných finančních prostředků

nad rozpočtovanou částkou poskgnutou zňzovatelem — viz bod d) odst. B) tohoto prpgramu:

1) Předpokládaný přínos na propagaci města Příbram, vliv akce na život ve městě 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

Přítomní členové komise provedou hodnocení každé žádostí a navrhnou v souladu s hlavními kritérii konkrétní

žádosti na vyřazeni zdalšlho posuzování. Každou žádost nenavrženou na vyřazení ohodnotí každý člen

komise (v případě postupu dle bodu d) odst. B) tohoto programu) bodové. Částka požadovaná na realizaci

jednotlivých projektů bude vtomto případě pokrácena dle pravidla rovného přístupu, a to v souladu

scelkovým bodovým ohodnocením dané žádosti. Komise rozhodne o výši podpory každé žádosti většinou

hlasů přítomných členů a dále navrhne a doporučí radě města projekty, které by měly být podpořeny včetně

návrhu výše podpory a příslušné účelové specifikaci.

Člen komisa, u něhož, v souladu s Pravidly, vzniká důvodně pochybnost o podjatosti, na tuto skutečnost

upozorní a bude z projednávání a hlasování o návrhu přidělení podpory vyloučen.

Výstupem jednání komise bude zápis pořízený v intencích Pravidel.

h) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

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

i) Podmínky pro poskytnutí dotace

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny platnými pravidly schválenými zastupitelstvem města

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

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dále, že nejvyšší požadovaná částka uvedená vžádostí může činit

maximálně 80 % zcelkových nákladů na projekt. Žádostí obsahující požadovanou částku přesahující tuto

stanovenou hranicí budou v souladu s Pravidíy navrženy na vyřazení z dalšího posuzování.
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Příloha č. 1 Návrh RM 2 jed nání dne 21 .as. 2017

i) Povinné přílohy

a) podrobný popis realizace projektu (včetně časového harmonogramu).

b) nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli:

Přůemce vpředkládaném projektu nabídne poskytovateli reciproční plnění. Může se jednat např. _o tato

plnění:

- pozvání či umožnění volneho vstupu zástupcům poskytovatele na akci, na níž byla poskytnuta dotace,

- propagaci města Příbram při realizaci projektu jako subjektu. který tento projekt finančně podpořil,

- oprávněni města Příbram prezentovat realizovaný projekt jako akci, která se uskutečnila sjeho ňnanční

podporou,

- příslib účasti na některé konkrétní akci, kterou pořádá poskytovatel, město Příbram,

- apod.

Žádost:

- je žadatel v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit do této oblasti podpory

pouze jednu; v případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově shodného projektu u téhož

příjemce ve více programech budou žádostí vyřazeny : přidělovacího řízení,

- je nutné podat: » v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese:

http:!ídotacepribrameu),

- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikaci

, včetně povinných příloh,

- musí být MěU Příbram doručena v písemné i elektronické podobě a to do termínu dle písm. 1) tohoto

programu, _

- v písemné podobě se zasílá na MěU Příbram; osobně se podává výhradně na PODATELNĚ Městského

úřadu Příbram, Tyršova 108. Příbram I,

- její fonnulářje uložen v internetové aplikaci dotací (http:íídotacepribram.eu) .

- Obsah vyúčtování & závěrečné zprávy bude stanoven, v souladu s Pravidly. ve smlouvě.
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