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Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání 

z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022  

 
Dotace na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání  

Účel podpory  

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s aktivitami  

v oblasti výchovy a vzdělávání v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Dotace nebude poskytnuta na vydávání publikací, brožur, 

kalendářů, audiovizuálních a hudebních nosičů, na pořádání 

kurzů, preventivních programů, exkurzí, výstav, příměstských 

táborů, pobytových táborů, zájmových kroužků a na celoroční 

poskytování služeb komerčního charakteru pro děti předškolního 

a školního věku. 

Důvody podpory 

Podpora činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích  

a volnočasových aktivit, které vycházejí z celoroční činnosti 

žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a 

mládež města Jablonec nad Nisou. Podpora bude poskytnuta v 

souladu se Zásadami pro poskytování dotací a peněžitých darů z 

rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN). 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na podporu 

stanoveného účelu 

120.000,- Kč 

Administrátor Odbor humanitní 

Kontaktní osoba Šárka Bachmannová, tel.: 483 357 322, 

e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz 

Odkaz na webové stránky 
Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a 

vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

Datum zveřejnění dotačního 

programu 
17. prosince 2021 

Datum zahájení příjmu žádostí 17. ledna 2022 

Datum ukončení příjmu žádostí 9. února 2022 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů dotace 

Minimální výše požadované 

dotace 
10.000,- Kč 

Maximální výše požadované 

dotace 
30.000,- Kč 

Maximální výše dotace SMJN ze 

způsobilých nákladů (v %) 

 

80 % 

Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel 

k tomuto dotačnímu programu 

Jedna žádost 

Způsobilé náklady Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů 

na realizaci aktivity. 

Nezpůsobilé náklady • Investiční náklady, rekonstrukce a opravy nemovitostí 

• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Občerstvení, stravování a cukrovinky 

• Alkohol, tabákové výrobky 

mailto:bachmannova@mestojablonec.cz
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• Telefonní poplatky 

• Mzdové a osobní náklady vyjma osobních nákladů ve formě 

dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované 

výše dotace 

• Pohonné hmoty bez cestovního příkazu 

• Nákup DDHM 

 

Ostatní podmínky dotace 

A. 
Okruh 

žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem. 

Oprávněnými žadateli nejsou: 

• příspěvkové organizace zřízené SMJN a spolky působící při těchto 

příspěvkových organizacích (např. SRPDŠ, Unie rodičů apod.) 

• společnosti založené SMJN 

• příspěvkové organizace a společnosti zřízené nebo založené krajem či státem 

• příjemci víceletých dotací z rozpočtu SMJN z oblasti výchovy a vzdělávání 

• subjekty, které žádají o dotaci na celoroční činnost a jejich členská základna je 

menší než 10 členů mladších 19 let 

B. 
Forma 

podpory 
Účelová neinvestiční dotace 

C. 

Termín 

realizace 

aktivit 

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 

D. 

Způsob, 

termín a místo 

podání žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím formuláře Žádost 

o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou – včetně povinných příloh. 
 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro 

poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou.  

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města: Dotační program na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou 
 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 

17. ledna 2022 do 9. února 2022 do 17:00 hodin jedním z následujících způsobů: 
 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

v jeho provozní době.  Žádost musí být osobně předána nejpozději v poslední 

den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik 

podání žádosti se považuje čas, který bude na předané žádosti vystaven 

pověřeným úředníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to v řádně 

uzavřené obálce označené nápisem „Dotační program na podporu aktivit 

v oblasti výchovy a vzdělávání“, a opatřené razítkem, případně podpisem 

uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. 

Obálka musí být viditelně označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost 

musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 

dne 9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas, 

který bude na doručené žádosti vystaven pověřeným úředníkem Magistrátu 

města Jablonec nad Nisou. 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01  Jablonec nad Nisou 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
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Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh ve 

formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu 

bachmannova@mestojablonec.cz. Doručení na e-mailovou adresu má pouze 

informativní charakter a nezakládá tak účinky podání žádosti. 

 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími způsoby: 

 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým 

podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpozději  

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 9. 2. 2022 do 17:00 hodin. 

Za okamžik podání žádosti se považuje čas podání (odeslání) datové zprávy. 

 

ID datové schránky: wufbr2a 

 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na  

e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být zaslána 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne  

9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas 

odeslání e-mailu. 

 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

 

E. 

Povinné 

přílohy  

k žádosti 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE 

DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD 

NISOU PRO OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Kritéria přijatelnosti 

ANO/NE 
  I.  Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento dotační 

       program. 

ANO/NE 
 II.  Projekt je v souladu s účelem podpory uvedeným v tomto 

       dotačním programu. 

ANO/NE 
III.  Požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální   

        přípustné výše dotace. 

ANO/NE 
IV.  Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši dotace  

        SMJN ze způsobilých nákladů. 

ANO/NE V.   Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé. 

ANO/NE 
VI.  Dodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté 

        v minulém roce. 

V případě, že žádost nesplní všechna kritéria přijatelnosti (je 

hodnoceno odpovědí NE), je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 
 

mailto:bachmannova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA   

POČET 

BODŮ 

      

1.  KVALITA ZPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU (úroveň zpracování 

projektu, definování cíle) 

Cíle a závazné parametry projektu jsou 

jednoznačné - kontrolovatelné, 

měřitelné 

4 

Cíle a závazné parametry projektu mají 

obecný charakter 
2 

Cíle a závazné parametry projektu 

nemají vypovídací charakter 
0 

2.  PŘIMĚŘENOST ROZPOČTU 

VE VZTAHU K REALIZACI 

PROJEKTU 

Rozpočet projektu je adekvátní 

stanoveným cílům a parametrům 

projektu 

4 

Rozpočet projektu je neadekvátní 

stanoveným cílům a parametrům 

projektu 

0 

3.  DRUH AKTIVITY, NA 

KTEROU JE POŽADOVÁNA 

DOTACE 

Celoroční činnost 10 

Krátkodobá a jednorázová činnost 

(akce, soutěž, oslava výročí, pochod, 

apod.) 

2 

4.  ORGANIZACE 

AKCE/SOUTĚŽE NEBO ÚČAST 

NA AKCÍCH/SOUTĚŽÍCH 

Vlastní veřejná akce/soutěž 

organizovaná subjektem 
3 

Spolupráce na akcích města nebo 

reprezentace města na soutěžích 
1 

5.  CELOROČNÍ ČINNOST 

NEBO ORGANIZACE AKCE 

ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII, 

ROZVOJ ŘEMESEL NEBO 

POLYTECHNIKU 

Ano 3 

Ne 0 

6.  TRADICE 

Aktivita probíhá nejméně 3 roky 

 

Aktivita probíhá nejméně 5 let 

2 

 

4 

7.  VÍCEZDROJOVOST 

FINANCOVÁNÍ, VÝŠE PODÍLU 

REALIZÁTORA (včetně jiných 

zdrojů) 

51 % a více 4 

31 - 50 % 2 

20 - 30 % 0 

8. CÍLOVÁ SKUPINA DO  

19 LET 

Počet členů nebo účastníků 10 – 20 2 

Počet členů nebo účastníků 21 – 50  4 

Počet členů nebo účastníků 51 a více 6 
 

G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ   TABULKA   PRO   STANOVENÍ   VÝŠE   DOTACE  

Počet získaných bodů Míra navržené dotace v % 

32 – 39 100 %, max. do výše požadované částky 

24 – 31   75 % 

16 – 23   50 % 

≤ 15     0 
 

  

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu 

aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání v r. 2022, bude objem navržených dotací 

procentuálně plošně krácen. 
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Projekty, které celkově získají 15 a méně bodů, nebudou podpořeny. 
 

Vyřazeny budou též projekty, které v kritériu č. 1 (kvalita zpracování projektu) 

nebo č. 2 (přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu) získají 0 bodů. 
 

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

Konzultace žádostí 

Šárka Bachmannová 

tel. 483 357 322 

e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz 

Jiří Kubsch  

 tel.: 483 357 354 

 e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 

od 17. 12. 2021  

do 14. 1. 2022  

 

 

 

Příjem žádostí 

 

 

 

Informační středisko Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou (osobní předání, 

zaslání poštou, zaslání prostřednictvím 

datové schránky, e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem) 

 

od 17. 1. 2022 

do 9. 2. 2022  

do 17:00 hod. 

 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Humanitní odbor Magistrátu města 

Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2022 

Hodnocení 

a návrh na 

přidělení dotace 

Komise pro výchovu a vzdělávání RM 

Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2022 

Schválení návrhu 

dotace: 

do 50 tis. Kč 

 

 

 

Rada města 

 

 

květen/červen 

2022 

I. 

Oznámení  

o schválení/ 

neschválení 

poskytnutí 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města. 

J. Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

Kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení (předložení smlouvy o vedení 

účtu s uvedením čísla účtu, nebo potvrzení z banky k účtu, který je uveden  

v žádosti) – příjemce dotace, se kterým byla v předchozích dvou letech 

uzavřena smlouva předloží čestné prohlášení. 

L. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je ke 

stažení zde: Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy  

a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou  
Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny  

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

V rámci tohoto dotačního programu jsou stanoveny paušální výdaje nebo náklady 

ve výši 20.000,- Kč, které nemusí příjemce dotace prokazovat. 

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=19&lanG=cs&slozka=819&tshowsit=1&sit=229&


6 

 

N. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 

 
Přílohy: 

1. Formulář žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou 

2. Povinná příloha žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání 


