
Město Příbram Pro 'ednáni ZM

odbor: školství, kultur a s-ortu dne: 10.09.2018

Název bodu jednáni:

Program pro poskytování dotací pro rok 2019 — Kulturní aktivity

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová. vedoucíodbor-

Projednáno: v RM 06.08.2018

Text usnesení RM:

R.usn.č.800r'2018

Rada doporučuje ZM .

schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 — KULTURNI AKTIVITY v předloženém

znění.

Návrhy na usneseni:

ZMSchvalujeXneschvaluje .

Program pro poskytování dotací pro rok 2019 — KULTURNI AKTIVITY vpředíoženem/upravenem

znění

Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá Program pro poskytování dotací pro rok 2019 — KULTURNÍ

AKTIVITY (dále jen „program“). Program byl projednán v Komisi kulturní letopisecké a památkové

(dále jen „komise“) dne 11.04.2018. Komise se k objemu finančních prostředků nevyjádřila. Po

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

vyčleněných na tento program ve výši 1.600.000,00 Kč.

Program byl zpracován v souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratnýoh finančních

výpomocí zrozpočtu města Příbram Dle těchto pravidel schvaluje zahájení přidělovacího řízení pro

programové dotace a program ZM svým usnesením.

Dle zák. č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 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 žádostí. Termín pro podání žádostí o dotaci na rok

2018 je navržen od 01.11.2018 do 30.11.2018 do 14:30 hodin. Žádosti budou podávány jednotně

přes internetovou aplikací dotací.

Příloha: Program pro poskytování dotací pro rok 2019 — KULTURNÍ AKTIVITY



Program pro poskytování dotací pro r. 2019

Město Příbram

vyhlašuje

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

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

č. ......í.... a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbram č. .....í2018í2M.

Název programu

Dotační program na podporu KULTURNÍCH AKTIVIT.

Účel

Program je zaměřen:

Na podporu pořádání jednorázových kulturních akcí v roce 2019. které přispívají k rozšíření a

obohacení kulturního života ve městě a na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se

kulturními aktivitami

Důvody podpory účelu

Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod

mezi členskými státy Evropské unie a efektivně přispívají k tomu, aby se město Příbram vyznačovalo

bohatým a různorodým životem, jenž bude výsledkem svobodných tvůrčích aktivit profesionálů

a amatérů, které výrazně posílí prestiž města a dotvoří jeho image, na němž budou moci dle své volby

participovat všichni občané. Tento systém považuje město Příbram za svůj účinný nástroj pro

vytvoření nové příbramské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program

je 1.600.000,00 Kč (slovy: Jedenmilionšestsettisíc korun českých).

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

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

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

stanovenou hranici budou z přidělovacího řízeni vyřazeny.

žádost

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

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

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

z přidělovacího řízení.

Okruh způsobilých žadatelů

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

uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomíckých 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:

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

právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem;

- nemá řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období:

- nemá ve veřejně přístupném rejstříku zveřejněnu účetní závěrku za rok 2017 (týká se pouze

žadatelů, která k tomu zákon zavazuje).
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Kritéria pro hodnocenižádosti

1) Formální správnost a úplnost

_ formální správností se rozumí zejména: žádost musí být podaná vsouladu s programem

a pravidly (např. dodržení podmínek programu, uvedení neuznatelných nákladů). Žádost musí

být podaná ve stanoveném termínu a formě. všechny požadované údaje musí být správně

vyplněny, musí obsahovat všechny požadované přítohy. Údaje o žadateli musí být aktuální,

úplně a správně. Žádost musí být podepsána oprávněnou osobouíosobami. Žádost. která

formální náležitosti nesplní, nebo bude doručené jiným než stanoveným způsobem (např. e-

mailem), doručená na jiné adresy, nebo obdržená po termínu pro podání žádosti, podepsaná

osobou neoprávněnou jednat jménem žadateie, s uvedením nesprávného jména nebo názvu

žadatele, s uvedením chybných identifikačních údajů žadatele apod., bude z dotačního řízení

vyřazena.

2) Charakteristika projektu

- propracovanost a kvalita projektu. vy'q'imečnostítradičnost akce.

3) Reálnost projektu

- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat;

- položkový rozpočet.

4) Zájmy města

— rozsah propagace a prezentace města v projektu, vliv akce na život ve městě, aktivní zapojení

obyvatel města do projektu. cílové sku piny.

Podminky pro poskytnutí dotace

Pro realizaci projektu jsou stanoveny tzv. uznateině a neuznatelné náklady projektu. které jsou

vymezeny v Pravidlech pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram č...........!

thttpzíídotacepríbram.eu) a tímto programem.

Podmínky využitifinanční podpory

Žadatel je povinen v žádosti uvést přesně vymezenou specitikaci nákladů, přičemž náklady na telefon,

nákup potravin a věcné ceny nepatří mezi uznatelné náklady projektu, a to vyjma nákupuívýroby

pohárů a medailí v rámci soutěží. V případě použití vlastního vozidla lze ve vyúčtování dotace uplatnit

náklady pouze ve výši opotřebovaných pohonných hmot.

Vzor žádosti

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

Nabídka recipročního plnění

Žádost musí obsahovat konkrétní nabídku žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli

(městu Příbram). Může se jednat např. o:

-propagaci města Příbram jako subjektu, který peskytl finanční podporu;

-oprávnění města Příbram prezentovat realizovaný projekt, který se uskutečnila s jeho podporou;

-příslib účasti na akci nebo pomocí (aktivním zapojením) s organizací akce, kterou město Příbram

pořádá a žadatei bude městem Příbram osloven za tímto účelem.

Možné jsou i jiné nabídky recipročního plnění (např. organizace úklidu vPříbrami a jejím okolí

v místech neveřejné skládky dle přitažené fotodokumentace, stav předípo, apod.)

Místo a forma podání žádosti

1. Žádost je nutne podat: velektronické podobe prostřednictvím internetové aplikace (dostupné na

adrese: http:!ídotacepribrameu), 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
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nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na podatelnu MěÚ Příbram.

Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěU Příbram.

2. Žádost vjednom písemném, podepsaněm 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 I, a to v zalepené obálce označené názvem programu,

evidenčním číslem žádosti vygenerovanérn internetovou aplikací, identifikačními údaji

žadatele, textem „Žádost o finanční podporu z rozpočtu města Příbram — Neotvírat“ (žádost

musí být doručena na podatelnu MěÚ Příbram nejpozději poslední den stanoveného termínu),

b) podat osobně v podatelně MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram |, a to v zalepené

obálce označené názvem programu, evidenčnímvčíslem žádosti vygenerovaném internetovou

aplikací. identifikačními údaji žadatele, textem „Zádost o finanční podporu zrozpočtu města

Příbram — Neotvírat".

Lhůta pro podání žádosti

Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018 do 14:30 hodin.

Žádosti podané po term inu budou vyioučeny z dalšího projednávání.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

O žádostech bude rozhodnuto do 31.03.2019.

Přílohy

Seznam povinných příloh:

- popis projektu;

- rozvrh, záměr, časový program kulturní aktivity (aktivit);

- nabídka recipročního plnění.

V Příbrami 27. 07. 2018

Zpracovala: Bc. Dagmar Bětíková
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