MĚSTO KOPŘIVNICE

Příloha č.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Dotační program 1/ORM/2014

NÁZEV PROGRAMU: Zdravé město Kopřivnice
Cílem programu je podpora naplňování strategických a koncepčních
materiálů města (Strategický plán města Kopřivnice na období 20072022, Plán zdraví a kvality života Kopřivnice – aktivity vedoucí k
CÍL PROGRAMU:
naplnění tzv. 10P - zdravemesto.koprivnice.org, prostřednictvím
rozvoje Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Účelem
programu je podpora následujících témat.
Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy a osvěty a
podpora aktivit souvisejících s tématy mezinárodních osvětových
kampaní Den země (22.4.), Den bez tabáku (31.5.), Dny bez úrazů
(3.-13.6.) nebo Dny Zdraví (7.4 a 4.-17.10.) s podmínkou dodržení
uvedených termínů. Povolená míra odchylky od stanoveného
termínu je +- 7 kalendářních dní.
- V rámci kampaní města zařazovat programy péče o duševní
POPIS PROGRAMU (TÉMATA):
zdraví, podpora aktivit zaměřujících se na spolupráci dětských a
seniorských organizací, podpora aktivit ve výchově proti alkoholu,
tabáku, drogám a gamblerství (zejména ve školách).
- Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji
veřejně prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel
Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii, oslovené
v podávaném projektu.
-

Besedy, interaktivní výstavy, tradiční akce k výše uvedeným tématům
daných organizací pro různé cílové skupiny a věkové generace,
NÁVRH FOREM:
jarmarky, soutěže, kulaté stoly, …
Doporučená inspirace: www.nszm.cz/kampaně, www.dobrapraxe.cz
Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda
21 a principy udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org).
Přijaté žádosti bude posuzovat pracovní skupina pro poskytování
účelových dotací města a prostřednictvím příslušného
odboru/oddělení předloží doporučení radě resp. zastupitelstvu města
ke schválení.
KRITÉRIA HODNOCENÍ:
V případě nejednoznačného názoru hodnotitelů se přistoupí
k posuzování následujících kritérií:
- rozsah a složení cílové skupiny
- zapojení dalších partnerů, např. neziskových organizací,
podnikatelů, veřejnosti do realizace
- inovativnost
1. kolo:
4. 2. 2014 – vyhlášení programu
4. 3. 2014 – termín pro podávání žádostí
HARMONOGRAM: 10. 3. 2014 – předpoklad hodnocení přihlášek
18. 3. 2014 – předpoklad projednání v RM
2. kolo: (za předpokladu nevyčerpání prostředků v předchozím kole)
27. 5. 2014 – termín pro podávání žádostí
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Dotační program je financován v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Odbor rozvoje města

29. 5. 2014 - předpoklad hodnocení přihlášek
10. 6. 2014 – předpoklad projednání v RM
Právnické nebo fyzické osoby, které mají sídlo v územním
obvodu města Kopřivnice, nebo realizují projekt v územním
VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ: obvodu města Kopřivnice nebo i mimo tento obvod, pokud jejich
činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice a zároveň ji
využívají občané Kopřivnice.
LOKALIZACE AKTIVIT:

Územní obvod města Kopřivnice a místních částí. V jiném případě je
nutnou podmínkou, aby sídlo žadatele bylo v územním obvodě
poskytovatele.

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po
podpisu příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle
PLATEBNÍ PODMÍNKY: podmínek uvedených ve smlouvě, a to: převodem finanční dotace z
rozpočtu města na účet předkladatele projektu, vystavením šeku
příjemci dotace nebo převzetím částky v hotovosti v pokladně města.
Uznatelný náklad je náklad, který:
1. vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací aktivity
2. byl vynaložen v souladu s podmínkami schváleného a
vyhlášeného dotačního programu
3. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném
UZNATELNÉ NÁKLADY:
smluvním vztahem a vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti
a hospodárnosti
Např.: nákup odměn pro účastníky akce, medializace akce,
doprovodný program, občerstvení (mimo alkoholických nápojů),
moderátor, technické zabezpečení …
NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

Mzdové náklady (mimo dohody o provedení práce), dary finanční i
nefinanční povahy (netýká se nákupu dárkových předmětů v rámci
soutěží apod.).

Žádosti se předkládají dle čl. 5 a 6 Zásad pro poskytování
účelových dotací města Kopřivnice na předepsaném formuláři
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
s
vyplněnými požadovanými údaji, včetně povinných příloh.
ŽÁDOSTI:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečného vyžádání informací od
žadatele.
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ:

Viz Zásady čl. 5 odst. 6 (příspěvkové organizace zřízené městem
Kopřivnice doloží povinné doklady mimo body a), b), c) a čl. 6
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice nebo příslušný odbor, který je
povinen žádost zaevidovat. Žádost (v 1. originále) bude označena
heslem: „Dotační řízení 1/ORM/2014“

Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
KONTAKTNÍ ÚDAJE: Kontaktní osoba:
Bc. Romana Bukovská (8. patro, dveře č. 804)
E-mail: romana.bukovska@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 671, 731 134 199

2/2

