
         

 

 

Zásady pro poskytování dotací   

na akce v rámci projektu  
 

„ Jablonec nad Nisou 2014“  
 

 

z rozpočtu statutárního města Jablonec n.N.

 

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací v rámci projektu  „Jablonec nad Nisou 

2014“ z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2014 na rozvoj kultury a 

sportu cílenou podporou akcí pro veřejnost. 

2. Dotace je možno poskytovat právnickým a fyzickým osobám /dále žadatelé/. Dotace se 

poskytuje podle § 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění a §85 zákona č. 128/2000Sb. o obcích /obecní zřízení/ 

v platném znění.   

3. Na dotaci není právní nárok.  

4. Dotace nebude poskytnuta žadatelům, kteří dluží statutárnímu městu nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem finanční prostředky.  

5. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele min. ve výši 

20% schválené dotace (vyjma akcí Den zdravotně postižených). 

6. K žádosti o dotaci předloží žadatelé, právnická osoba – doklad o právní formě (např. 

výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, registrace Ministerstva vnitra apod.), 

potvrzení o IČ a fyzická osoba – kopii živnostenského listu na příslušnou činnost. 

      Dále pak žadatelé předloží smlouvu o vedení účtu. 

7.   Žadatelé jsou povinni na žádost předložit další údaje o krytí akce. 
 

II. Výběrové řízení na projekty 

1. Zastupitelstvo města schvaluje návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2014“ včetně 

prioritních okruhů podpory a finančního rámce.  

2. Zastupitelstvo města veřejně vyhlásí výběrové řízení na jednotlivé projekty (akce)  

zařazené do projektu „Jablonec nad Nisou 2014“ a vyzve zájemce k účasti na výběrovém 

řízení. Současně jsou zveřejněny podmínky a způsob přihlašování, časový plán 

projednání žádostí, konečného rozhodnutí a vlastního udělení dotace. 

3. Přihlášku do výběrového řízení předkládá v termínu a způsobem určeném ve veřejném 

oznámení  fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby koordinátorovi, 

určenému Zastupitelstvem města.  

4. Přihlášky projednají příslušné komise rady města /dále jen RM/ - oblast kultury komise 

kulturní, sport komise pro sport a tělovýchovu.  

5. Dále výše uvedené komise:  

- ověřují opodstatněnost přihlášky, věrohodnost uvedených údajů, zákonem předepsanou 

registraci právnické osoby, předmět její činnosti apod. V případě potřeby komise vyzve 

žadatele k doplnění žádosti.  

- provedou vlastní hodnocení projektů dle předem stanovených pravidel , při kterém se 

zaměří zejména na soulad s vyhlášenými projekty a úkoly, význam dopadu na město, 



obsahovou kvalitu, přínos pro cílovou skupinu, finanční náročnost, vícezdrojovost, 

prospěšnost, vazbu na další aktivity ve městě. 

- mohou k projednávání žádostí přizvat i odborníky z řad veřejnosti. 

6. Po vyhodnocení projektů komise zpracuje protokol hodnocení, který bude obsahovat: 

- způsob hodnocení projektů 

- seznam vybraných projektů včetně doporučené výše dotace pro jednotlivé žadatele 

- seznam vyřazených a nepodpořených projektů se zdůvodněním 

- usnesení komise s výsledkem hlasování 

      Protokol bude podepsán všemi členy komise, kteří hodnocení prováděli.  

7. Po odevzdání protokolů hodnocení bude ZM předložen výsledek výběrového řízení, ZM 

stanoví pořadí hodnocení žadatelů a výši dotace na jednotlivý projekt. 

8. Po schválení Zastupitelstvem města uzavírá statutární město prostřednictvím 

koordinátora s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace. 

9. ZM zařadí do rozpočtu města na daný rok částku na projekty dle výše udělených dotací. 

10. Výjimečně mohou být projekty schváleny a vyhlašovány během roku. 

 

III. Okruhy podpory 
 

1. Pro rok 2014 jsou vyhlášeny prioritní okruhy podpory: 

Místo konání akce:  kultura- centrum města 

sport- sportovní areály a sportoviště s přístupem veřejnosti 

 Výše dotace :  minimální částka   6 000Kč 

   maximální částka 40 000Kč 

2. Na podporu mají nárok akce určené pro širokou veřejnost.   

 

3. Klasifikace okruhů podpory kulturních, výchovných a preventivních aktivit: 

3.1. podpora místní kultury (hudební a taneční vystoupení, semináře, festivaly, koncerty a  

       tématické akce- mimo přehlídky a postupové soutěže) 

3.2. podpora kulturně výchovných aktivit pro děti, mládež, dospělé a seniory (osvětové 

       akce, dětská odpoledne, výstavy, odpoledne pro děti). 

       3.3. podpora ekologické výchovy a osvěty (osvětové akce, ochrana přírody) 

3.4. podpora kvality a rozvoje sociální oblasti, protidrogové prevence a prevence sociálně  

       patologických jevů (osvětové akce, besedy, přednášky, volnočasové aktivity dětí a    

       mládeže- mimo tábory a tématické pobyty). 

 

4. Klasifikace okruhů podpory sportovních a  tělovýchovných akcí:  

4.1. podpora sportovních a tělovýchovných akcí s účastí veřejnosti (mimo podporu  

       mistrovství, zápasů a sportovních utkání) 

4.2. podpora akcí místních sportovních klubů pořádaných pro veřejnost nebo s účastí  

       veřejnosti  

 

5. Žádosti o dotaci vyloučené z podpory: 

5.1. akce extremistické, militantní a ostatní podněcující rasovou nenávist   

5.2. akce odporující dobrým mravům 

 

IV. Kritéria pro zařazení a hodnocení projektů 
 

1.    Splnění podmínek projektu 

2.    Přednostní zařazení akcí splňujících prioritní okruhy podpory 

3.    Tradice a úspěšnost akce u opakovaných akcí 

4.    Zajímavost a ojedinělost akce u nových akcí 

5. Typ akce (akce atraktivní pro cílovou skupinu návěsníků , kulturní akce kvalitní po 

umělecké stránce) 

6. Termín konání (akce musí být vhodně rozloženy po celý rok) 



7. Výše vlastního podílu (jsou zvýhodněny akce, u kterých je podíl realizátora, dalších 

organizací a sponzorů vyšší než  podíl statutárního města) 

8. Reference o realizátorovi akce: 

- plnění smluvních závazků včas 

- provedení vyúčtování projektů ve smluvních termínech 

- bezproblémový průběh obdobných projektů žadatele v minulých obdobích 

  9.  Žádosti zařazené do projektu jsou hodnoceny bodovým systémem, který tvoří přílohu 

žádosti. Výše dotace jednotlivým subjektům  je závislá na výši celkové finanční částky  

projektu  „Jablonec nad Nisou 2014“ a bodovém hodnocení jednotlivých projektů  

(akcí).. 

 

 

V. Použití poskytnutých finančních prostředků 
 

1. Dotace se poskytují vždy pouze na úhradu vlastních nákladů realizovaných projektů.  

2. Ve smlouvě je uveden účel poskytnutí dotace a vymezeno, na co lze prostředky použít.  

3. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o 

úhradu spojenou s realizací projektu, na který byly prostředky poskytnuty.  

4. Finanční prostředky jsou poskytnuty až po předložení uzavřených smluv (na základě 

kterých je realizován účel dotace), faktur a dalších účetních dokladů subjektům, které 

mají k datu schválení poskytnutí příspěvku vyrovnány veškeré závazky vůči statutárnímu 

městu.  

5. Příjemce je povinen vést o použití dotace zvláštní evidenci a vyúčtovat poskytnutou 

dotaci nejpozději do dvou měsíců po skončení akce.  

6. V případě, že příjemce přes obdrženou urgenci vyúčtování v daném termínu neprovede, 

nebude mu dotace v daném roce poskytnuta.  

7. Správné použití poskytnutých prostředků a plnění věcných ujednání obsažených ve 

smlouvě o poskytnutí dotace statutární město kontroluje prostřednictvím koordinátora. 

Zjistí-li, že dotace není správně používána a podmínky smlouvy nejsou plněny, navrhne 

postup směřující k nápravě nebo uplatnění smlouvou stanovených sankcí. 

8. Součástí vyúčtování jsou kopie dokladů dokazující splnění kritéria podílu realizátora dle 

bodového hodnocení žádosti. V případě, že skutečný podíl realizátora neodpovídá 

údajům v Žádosti o dotaci, bude výše dotace upravena dle nově stanoveného bodového 

hodnocení. O nově stanovené výši dotace bude žadatel neprodleně informován.  

9. Příjemce poskytnuté dotace se zavazuje k tomu, že při pořádání projektové akce uvede  

ve svých mediálních a tištěných propagačních výstupech skutečnost o finanční 

spoluúčasti statutárního města Jablonec nad Nisou. Tištěná propagace bude součástí 

vyúčtování. Grafické podklady pro prezentaci (logo města) včetně instrukcí obdrží 

žadatel na vyžádání. 

 

 

 

 

 

 


