Město Kašperské Hory vyhlašuje dotační program

Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti
v Kašperských Horách 1. kolo na rok 2017
Dotace z rozpočtu Města Kašperské Hory jsou poskytovány v souladu s ustanoveními § 10c
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále
jen "zákon"), která poskytování dotací upravují, a z nichž tyto zásady vycházejí.
Zásady pro poskytnutí dotace:
- Dotace jsou peněžní prostředky z rozpočtu Města Kašperské Hory (poskytovatel
dotace).
- Dotace se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu.
- Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti o poskytnutí dotace.
- Dotace se poskytuje prostřednictví veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle správního
řádu a zákona.
- Pokud poskytovatel dotace nevyhoví žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že
jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
- Dotace budou rozdělovány 2x ročně, a to 1. kolo k 30. 4. a 2. kolo k 30. 10. daného
roku.
- Žádat lze na akce, které budou realizovány v období od 1. 1. – 31. 12. daného roku.
- Lhůta pro podání žádosti v prvním kole je od 1. 2. – 28. 2. daného roku, ve druhém kole
od 1. 8. - 31. 8. daného roku.
- Program a žádosti pro poskytování dotace zveřejní Město Kašperské Hory na úřední
desce způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději k 1. 2. (u prvního kola) a k 1. 7.
(u druhého kola) daného roku.
- Žádosti do prvního kola budou přijímány do 28. 2., do druhého kola do 31. 8. na MěKIS
(adresa: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, email: kultura@kasphory.cz, tel.
376 503 412/413).
- Rada města pověří Kulturní komisi, která Radě města doporučí jmenovitý seznam
žadatelů splňujících podmínky programu a výši jednotlivých dotací.
- Na základě doporučení Kulturní komise rozhodne Rada města (do 50.000,- Kč včetně),
příp. Zastupitelstvo města (nad 50.000,- Kč), o přidělení finančních prostředků
v souladu se stanovenými podmínkami.
- Na přidělení dotace není právní nárok.
- Město Kašperské Hory po vyhlášení výsledků uzavře s žadateli, kterým bylo poskytnutí
dotace schváleno, veřejnoprávní smlouvu.
- Město Kašperské Hory poskytne dotace na „Podporu aktivit dětí a mládeže do 18 let“
a „Podporu kulturních a sportovních aktivit organizací a fyzických osob“.

Podpora kulturních a sportovních aktivit organizací a fyzických osob
Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
- Podpora kulturních a sportovních akcí na území Kašperských Hor
- Podpora aktivit, které reprezentují město Kašperské Hory mimo území Kašperských
Hor
Důvody podpory:
- Rozvoj pořádání kulturních akcí různých stylů pro všechny věkové skupiny (besedy,
přednášky, koncerty, festivaly apod.) s výjimkou akcí podporujících rasismus,
extremismus a xenofobii, politické aktivity
- Propagace města s cílem zvýšení turistické atraktivity
- Sportovní aktivity s cílem podpořit zdravý životní styl všech věkových skupin obyvatel
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Kašperské Hory na podporu tohoto dotačního programu
1 Kolo – 60% ze schváleného rozpočtu města
2 Kolo - 40% ze schváleného rozpočtu města
Výše dotace bude upřesněna po schválení rozpočtu města Kašperské Hory.
Kritéria pro stanovení výše dotace:
- Celková výše prostředků pro podporu
- Výtěžek z akce bude uveden ve vyúčtování akce a bude jasně specifikováno, jak bude
využit
- Příjem v podobě členských příspěvků (uvedení výše příspěvků)
- Příspěvky od sponzorů
Okruh způsobilých žadatelů:
- Žadatelem o dotaci může být každá fyzická nebo právnická osoba, která pořádá akce
na území Kašperských Hor nebo mimo Kašperské Hory za účelem jejich propagace.
Lhůta pro podání žádosti:
1. kolo – žádosti lze podat na Městské kulturní a informační středisko nejdéle do 28. 2.
daného roku
2. kolo – žádosti lze podat na Městské kulturní a informační středisko nejdéle do 31. 8.
daného roku
Kritéria pro hodnocení žádosti.
- Formální náležitosti žádosti
- činnosti zaměřené na mládež, rodiny s dětmi a seniory
- podpora rozvoje tradic
- přeshraniční spolupráce (zejména spolupráce s partnerským městem Grafenau)
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O žádostech bude rozhodnuto na doporučení Kulturní komise v Radě města (do 50.000,- Kč
včetně), případně v Zastupitelstvu města (nad 50.000,- Kč) nejpozději do:
1. kolo k 30. 04. daného roku, 2. kolo k 30. 10. daného roku

Podmínky pro poskytnutí dotace:
- Dotační podíl bude max. 80% celkových výdajů/nákladů na realizaci projektu.
- Do celkových výdajů/nákladů nelze zahrnout mzdy a odměny trenérů, pořadatelů,
vedoucích oddílů a organizátorů), občerstvení (Kulturní komise bude mít možnost dle
charakteru žádosti rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku na občerstvení)
- Všechny výdaje/náklady a příjmy spojené s realizací projektu budou podloženy
doklady
- Žadatel je povinen po skončení akce ve smlouvou stanoveném termínu a rozsahu
předložit Městskému kulturnímu a informačnímu středisku vyúčtování celkových
vynaložených prostředků a příjmů na realizaci projektu (finanční vypořádání dotace).
Účetní doklady budou označeny „názvem projektu“.
- Poskytovatel dotace smluvně vymezí účel poskytnuté dotace v rámci realizace projektu
- Správné využití dotace je poskytovatel oprávněn kontrolovat i během realizace
projektu prostřednictvím pověřených zaměstnanců či kontrolního výboru. Zjistí-li, že
dotace čerpána v rozporu se smlouvou o dotaci, je Rada města oprávněna určit postup
směřující k nápravě.
Vzor žádosti:
viz příloha

