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Dotační

DotačníprogramměstaVarnsdorfjevydánvsouladusustanoveními§lOa-íOdzákonač.

jraúloecn územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,
isó7zoóó šň., o rozpoetovycn
Sb., o obcích (obecní
u .ouláau s'ustanóvenim s ďs óJst. 2 písm. c) zákona č. 128t2ooo

"zřízení).

l.

Úvodní ustanovení

formou
Město varnsdoď vyhlašuje program na projekty veřejně prospěšného charakteru
výběrového dotačníhořízení.
__ __.J_^_.. l_.ll4
pinančnípodpora formou neinvestičníúčelovédotace je zaměřena na podporu ku|turní,
jako zájem města pro
sDortovní á oálsí činnosti dětí, mládeže a pro širokou Veřejnost. SlouŽÍ
vótneno času občanů,'k obohacení kulturního a sportovního. života ve
.iiárá
"v"z"a.i
zvýšenívzdělávání a estetického cítění a jako účinnáforma prevence kriminality,
,trte, 1é
varnsdoď pro
i;r*iňi,r.láa"ňy ó$em peněžnícn prostředků yy9|9Ťry:! v rozpočtu města
Ootá8ní prográm města Varnsdorf pío lok 2021 činíí,500,000 Kč,

Oblasti a účelpodpory:

pro
Ji'xultui"
- akce a činnost
"iáérauá"i
programy,
"
Éoiiř,ňro*n66ái .Ládež, vzdělávací
"
festivaly...

veřejnost, volnočasové.aktivity pro
výstavy, koncerty, hudebni a literární

,
pro děti, mládež a širokou
u) ielouÝ"nou" a .port _ spoňovní akce zaměřené především
*o1eiter, t<tere nejsou zahrnuiy v přímépodpoře sportu ve městě
""ď
Varnsdorf,
ci so-ciáini a zOravotni oUlast - akce a činnost pro zdravotně postiženéoběany, seniory,
aktw protidr€o"é politiky, osvěta k prevenci kriminality,
.,
propagact
_
óinnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu ve městě,
"i"" "
města.

řĚň*ff8il

dě.iffailň

.

vvmezení žadatelůo neinvestičníúčelovoudotaci:
osoba, přísPěvková
iiHffii"r;ře"l"""" a"t"ci na akci můžebýt právnická i fyzická
;ffi;i;;;.";.".ižáe.i .lózrá, nestátní nezisková organizace (registrovaná dle platných
fi;i;h;,;rnipo-ááji"i akci na územíměsta Varnsdortv roce20211,

osoba,
žadatelem o úěelovou dotaci na činnost můžebýt právnická i fyzická
organizace._(registrovaná dle
liíspcvrova organizace, organizační složka, nestátní nezisková
ve finančnípodpoře spoňů ve městě) provozující
biatiiýcrr právnich norem a neni zahrnuta
binnóst na územi města Varnsdort v roce 2021,

2)

3) Město nepodporuje aktivity politických stran a hnutí,

l

součástíměsta varnsdorfje studánka

ll. Podmínky pro předloženížádosti o poskytnutí dotace
žadatel můžepodat maximálně 2 žádosti o dotaci.
a) Jeden
--vpřipaděorganizacesdruŽujícísportovníoddílyjednotlivýchspoňovních
b)

c)
d)
e)

discipiín, se počítají2 žádosti za každý sportovni oddíl,
o/o
z celkových uznatelných nákladů projektu,
Dotace můž'erýt posrytnůta až do výše 70
Však do výše 30.000 Kč na
programu,
maximálně
i.i.c"y"ň vuóoé tlt.,ootačniho
jeden projekt.
minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů.
ž-"Játá .i"ri pokrýt
'může
předložit pouze ten subjekt, ktený je hlavním realizátorem
žaJošto doiaci
předkládaného projeKu.
předeps.aném
b'o výoeroveno říženíjsou přijaty pouze žádosti, které byly podány na
torr.ilari (v jednom vyn-otoveníj, ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy_(kopie
sufiertiuitě, uvedení zástupce žadatele včetně jeho jmenování _nebo
o"r,r"o, .j
a jsou bez_ dalšich_. formálních
óotvrzeni v'e funkci, ďmlouuu'o zřízeníbankovní|o =úč!u)
ňěoó.útrur, žádosii se předkladatelům nevracejí. žadatel nesmí být d|užníkemměsta
Varnsdoď a REGIA a.s.
šóueáiti zaoorti je specifikace proje6u (účel,na ktený chce žadatel dotaci použíta lhůta,
být úÉludosaženo, cíi projektu, vymezeni, cílovéskupiny, datum a _místo
_
i"ái,"""á piojektu, přínos pro cílovou skupinu), odůvodnění žádosti potřebnosti
pról"xtu, výstupy projektu a podrobný rozpočet pro,iektu. závérečnévyúčtovánínesmí
vykazovat zisk.

iáni

iÁii-ia

lll. Vymezení použitíneinvestičníúčelovédotace
_
po podpisu
Dotaci lze poskytnout maximálně na období od 01.oí.202í 31.12.2021, a to
Ýěi"inopiauni smlouvy o poskytnutí neinvestičníúčelovédotace z rozpočtu města Varnsdorf.

příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finančníprostředky jiným
práunlCtý. nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených
.

s realizací projektu.

uznatelný náklad:
a) Vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu,
b) vyhovujezásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
oii ur1rár"n nejpozději k datu vyúčtováníprojektu, nejpozději do 31.12.2021 včetně.

"j
NeuznatelnÝ náklad ie zeiména náklad na:

a)

komerění aktivity,
b) cesty do zahraničí,
cí o,oňny hmotný nóbo nehmotný dlouhodobý majetek (nákup nábytku, počítačové
techniky, software apod.),
d) stipendia,
ei naktaay na zpracování projektu a jeho vyúčtování,
0 náklady na vyškolení personálu,
g) reprezentativnípohoštění,
h) mzdy vlastních pracovníků,
i)' nákúp tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
pokut nebo sankcí,
;i pojišiěni majetku a osob, úhradu
ii) iináne ni odměny úěastníkůmza umístěni v soutěžích,

2

za foímální nedostatky se považuje např. neúplnost předepsaných formulářů a

přítoh, chybné

identifikační údaje, nunierické chyby v rozpočtu, žádost zpracovaná písemně rukou.

|d!)\lll

l)

daň z přidané hodnoty (u plátců DpH), jestliže si
odpočet daně na vstupu,
m) ostátni náklady nesouvisející s realizací projektu,

ji můžepříjemce uplatnit jako

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
příjemce dotace odpovídá za hospodárné použitífinančníchprostředků v souladu s účely,na
které byla dotace poskytnuta.
varnsdoď do
Nevyěerpané finančníprostředky příjemce dotace vráti zpět do rozpoětu města

31.12,2021,

do 7
v případě, že žadatel projekt neuskuteění, je povinen obdženou dotaci vrátit nejpozději
poskytovatele,
uieňoarnicn dnů ode dňe, kdy se o této lkuteěnosti dověděl, zpět na účet

šoueásnc oznámí odděleni

st<otstvi, kultury a tělovýchovy informaci o

vrácení dotace.

písemně oznámit
změnu termínu konání projektu je příjemce dotace povinen neprodleně
s odůvodněnímna oddělení školství,kultury a tělovýchovy,

lV. Hodnocení a výběržádostí
formální správnosti a
1) žádosti doručené ve stanoveném terminu jsou vyhodnoceny z hlediska

oóuaeni podmínek vyhlášeného dotačníhoprogramu wo lok2021,

příslušnýrok Radou
2) žádosti jsou předloženy k hodnocení pracovní komisi jmenované pro
města varnsdorf.

3)HodnoceníŽádostíprobíhánazákladěkritériíschválenýchpropřislušnýrok.

4) pracovní komise předložíradě města kompletní seznam hodnocených žádostío dotaci
s doporučenou výšídotace.

stránkách města
5) schválené projekty s uvedenou výšídotace budou zveřejněny na webových
a v Hlasu severu.

o poskytnuti
6) pokud nebude žádosti vyhověno, obdžížadatel sdělení o nevyhovění žádosti
Varnsdoď,
města
Rady
žádosti nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí
Jl,t"." a,i"óá
"evyhovění
"
příjemcem dotace
7) Na základě rozhodnutí Rady města varnsdoď. uzavře město varnsdoď s
dotace z rozpoétu města Varnsdoď
,Ýeřejnoprávní smlouvu o posŘytnutí neinvestičníúčelové
na rok2l21".

v. závěrečná ustanovení

í) Dotačníprogram

města Varnsdoď pro rok 2021 bude vyhlášen oznámením na webových
stránká9h města nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí a v Hlasu
severu.

pro žádosti a podmínky DPMV pro rok 20.21 _budou k dispozici ke staženi na
;Ň.;;;*á;,í.; - Dotaění program města Varnsdoď 2o2í nebo v tištěnépodobě na
oddělení školství,kultury a tělovýchovy.

2) Formuláře

3) žadatelé o dotaci podají žádosti na předepsaném formuláři v

textem: ,,Dotačníprogram města Varnsdorf pro rok 202'|

zalepené obálce označené
termínu od 04.01.202í do

V

'{9r,,

2g.o1.2021doí4.00hod.dopodatelnyMěÚVarnsdorfnebopoštou,přičemžrozhodným

bude datum poštovníhorazítka.

4)

lnformace v průběhu zpracování žádostíposkytuje
email: iirina.trebaticka@varnsdorf ,cz),

paní Jiřina Trebatická (tel,: 417 545 142,

5)Dotacebudeposkvtovánajednorázověformoubezhotovostníhopřevodu.nabankovníúčet
"' ÍriĚňŽ" ň"ř"J" p"'p"aáp.á"í smlouvy způsobem stanoveným ve smlouvě,

6)PoskytnutoudotacilzevyuŽítpouzenaúčeluvedenýVeSmlouvěavsouladuspodmínkami
jejího poskytnutí.

7)PřijemcedotacejepovinenpředloŽitzávěreěné,vyúčtovánídotacenapředepsaném
formulářiekonomickémuodboruvtermínuurčenémVesmlouvě.Kvyúčtovánídoloží
povinnou součástívyúčtování;e
příiemce kopie účetnichir"T.ÉJ,:'ulútinnepodobě.
)nódnocení akce nebo činnosti,

předloži příjemce dotace
8)
-' V případě, že je projekt realizován před uzavřením smlouvy,
zavCieene vyúčtovánído 30 dnů po podpisu smlouvy,

9)Pří'iemcedotaceumoŽniposkytovatelip-rovéstveřejnosprávníkontroluvesmysluzákonač'
správé a o změně něktených zákonů, ve znění
g2ot2oo1Sb., o finančni [á"iř"Ě
"" ""r"iné
předpisů.
pozdějších

10)

a vhodným způsobem
Příjemce dotace se zavazuje v průb_ěhu .qrojeklu .prokazatelným na svých webových
např.
zejména
orezentovat posrytovateiJ-J'oiace mcsto Ýarnsaoď,
Štra*á.n, .u'"ř"jn'ěnírn v tisku, na plakátech (publicita),

.11)NedílnousoučástíDotačníhoprogramuměstaVarnsdoďprorok2021jsoutytopřílohy:
' . Zásady akritéria hodnocení (příloha č, 1),
č. 2).
. žaoo"i o poskytnutí neinvestiění účelovédotace na akci (příloha
. ZáJort o posrýtnuti neinvestičníúčelovédotace na činnost (příloha č. 3).

.FormulářVyúčtováníneinvestičniúčelovédotace-akce(přílohač.4).

.

_
(přiloha č. 5).
Formulář Výúčtováníneinvestiění účelovédotace ěinnost

ThMgr. Roland Solloch v,
starosta města

Yyvěšeno

dne: 30,

10,

r.

20?0

@)l,,,

