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Dotační program 1 / ORM / 2017



Dotační program je určen organizacím, institucím a občanským iniciativám, jakož
i fyzickým osobám, které svými aktivitami chtějí přispět k rozvoji města v souladu
s principy udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel.



Z rozpočtu Města Kopřivnice bylo pro rok 2017 na dotační program Zdravého města
vyčleněno 30 000,- Kč.



Na jeden projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města Kopřivnice.



Přidělené dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt a nevzniká na ně právní
nárok.



Příjemce dotace je povinen dotaci použít na financování projektu schváleného
poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
zodpovědnost.

NÁZEV PROGRAMU: Dotační program Zdravého města Kopřivnice
Cílem dotačního programu je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje
v Kopřivnici prostřednictvím podpory aktivit souvisejících s plněním
Zdravotního plánu města a plněním dalších koncepčních materiálů města
(např. Strategický plán města Kopřivnice na období 2007 – 2022 nebo
CÍL PROGRAMU:
Cyklostrategie „Kopřivnice na kolečkách“), podpory akcí pořádaných v rámci
mezinárodních kampaní a aktivit vzešlých z diskusního fóra Zdravého města
(„S Vámi o všem? Ovšem!“) nebo Fóra Mladých. Podporované aktivity budou
přispívat k procesu implementace místní Agendy 21 v Kopřivnici.
Společensky prospěšné aktivity:
- Podpora aktivit, které propagují Zdravé město Kopřivnice nebo jsou
součástí kampaní Zdravého města Kopřivnice
- Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně
prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí
v kterékoli věkové kategorii
ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU - Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit
BÝT PENĚŽNÍ
věnujících se ochraně životního prostředí
PROSTŘEDKY - Podpora akcí pořádaných v rámci mezinárodních kampaní (Den Země, Dny
POSKYTNUTY:
Zdraví, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, Evropský
den bez aut)
- Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci
- Podpora aktivit zaměřujících se na zdravý životní styl, zdravé stravování a
pohyb
- Podpora aktivit podporujících a propagujících globální odpovědnost
(propagace Fair Trade, plnění cílů Udržitelného rozvoje OSN)
Besedy, přednášky, vzdělávací aktivity, interaktivní výstavy, tradiční akce
k výše uvedeným tématům pořádané žadateli pro různé cílové skupiny a
PROJEKTU:
věkové generace, jarmarky, soutěže, kulaté stoly, atp.

NÁVRH FOREM

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Dotační program je financován v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Odbor rozvoje města

Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a
principy udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org).
Přijaté žádosti bude posuzovat Koordinátorka projektu Zdravé město a MA21
a pracovní skupina pro poskytování účelových dotací města jmenovaná radou
města, která prostřednictvím odboru rozvoje města doporučí radě města
projekty ke schválení. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace je v kompetenci
rady města.
Příjemcům dotace nevzniká na přidělenou dotaci právní nárok, částka
poskytnutá na projekt může být na základě návrhu pracovní skupiny krácena.
Projekt musí splňovat podmínku souvislosti s cíli (tématy) dotačního
programu. Projekt, který tuto podmínku nesplní, nebude postoupen k dalšímu
hodnocení.
Koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 ohodnotí projekty dle
následujících kritérií:
- předpoklad úspěšnosti projektu – jasně a srozumitelně formulované
aktivity, realizační plán, časový harmonogram
KRITÉRIA HODNOCENÍ:
- velikost a složení cílové skupiny, pro kterou je projekt určen
- zapojení dalších partnerů, např. neziskových organizací, podnikatelů,
dětí, veřejnosti do realizace
- přiměřenost a srozumitelnost rozpočtu, finanční spoluúčast žadatele
- celkový dojem projektu a potřeba jeho realizace pro komunitu
Každé kritérium bude ohodnoceno v rámci bodové škály 0 – 3, při čemž bod 3
představuje nevyšší hodnotu, bod 0 naopak nejnižší hodnotu. Maximální
počet bodů, které může projekt získat je 15. Projekty, které dosáhnou
minimálně 10 bodů, budou předloženy pracovní skupině k dalšímu posouzení.
Projekty s nižším počtem bodů budou vyřazeny.
Pracovní skupina přijme ke každé žádosti usnesení, které bude obsahovat
doporučení či nedoporučení žádost podpořit, případně návrh na krácení
požadované dotace a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Pracovní skupina
zohlední další vážné skutečnosti, které mohou ovlivnit doporučení žádost
podpořit, například závažné porušení pravidel v minulém roce (nevyužití
přidělené dotace v souladu s žádostí, pozdní nebo neúplné doložení
vyúčtování), dále přihlédne k počtu předložených žádostí a výši alokace
programu.
Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat v období od 1. 4. 2017
průběžně, nejpozději do 30. 10. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných
HARMONOGRAM peněžních prostředků podle toho, která událost nastane dříve.
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: U příjmu žádostí rozhoduje datum doručení na podatelnu MÚ, nikoliv datum
předání poštovní přepravě. Žádosti podané před 1. 4. 2017 a po 30. 10. 2017
budou z dalšího posuzování vyloučeny.
OBDOBÍ REALIZACE
PROJEKTU:

PŘEDLOŽENÍ
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE:

1. 3. 2017 – 30. 11. 2017
Do 30 dnů po ukončení projektu, nejpozději do 20. 12. 2017.
V případě zůstatku vyššího než 50Kč, vrátí žadatel nevyčerpané prostředky na
účet poskytovatele.
Poskytovatel dotace je oprávněn odebrat příjemci poskytnutou dotaci v
případě zjištění porušení smlouvy a tohoto vyhlášeného dotačního programu.
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Právnické nebo fyzické osoby nekomerčního charakteru, které mají sídlo nebo
trvalý pobyt na územním obvodu města Kopřivnice, nebo realizují projekt v
VYMEZENÍ OKRUHU územním obvodu města Kopřivnice nebo i mimo tento obvod, pokud jejich
ŽADATELŮ: činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice a zároveň ji využívají
občané Kopřivnice.
Předkladatelem žádosti nemůže být politická strana či jiné politické seskupení.
LOKALIZACE AKTIVIT:

Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.

PODMÍNKY PRO
POSKYTNUTÍ DOTACE:

Splnění podmínek tohoto dotačního programu a uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.

Finanční prostředky budou vybranému žadateli poskytnuty po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podmínek uvedených ve
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
smlouvě, a to převodem na účet předkladatele projektu, jehož náležitosti
uvede v žádosti o dotaci.
Uznatelnými náklady jsou neinvestiční náklady, které:
 vznikly příjemci v přímé souvislosti s projektem
 byly vynaložené v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu
 byly uhrazené v období uznatelnosti nákladu stanovené veřejnoprávní
smlouvou
 vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
Uznatelnými náklady a z příspěvku lze hradit:
1. materiálové náklady související s projektem – např. zdravotnický materiál,
učební pomůcky, ostatní materiálové náklady související s projektem
UZNATELNÉ NÁKLADY:
(kancelářský materiál, sportovní pomůcky, nákup a tisk propagačního
materiálu apod.)
2. služby – školící a vzdělávací služby, lektorné, pronájem (prostor, vč.
souvisejících režijních nákladů, pomůcek, stanů), ozvučení, moderování,
kulturní vystoupení
3. osobní náklady – dohody o provedení práce (do výše max. 10 % celkových
způsobilých výdajů projektu)
4. odměny - do soutěží či pro účastníky akcí
5. ostatní nákupy – pohoštění pro účastníky akcí (mimo alkoholických nápojů,
do výše max. 5 % celkových způsobilých výdajů)
 platy a mzdy (mimo dohody o provedení práce),
 dary finanční i nefinanční povahy (netýká se nákupu dárkových předmětů
NEUZNATELNÉ NÁKLADY:
v rámci soutěží apod.)
 podnikatelské, reklamní a komerční aktivity
 náklady nesouvisející s projektem
MAXIMÁLNÍ VÝŠE
DOTACE:
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
ŽÁDOSTI:

MÍSTO A ZPŮSOB
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Maximální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, tato částka však může
tvořit maximálně 90 % uznatelných nákladů projektu.
Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s vyplněnými požadovanými
údaji, včetně všech povinných příloh. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
dodatečného vyžádání informací od žadatele.
Žádost lze doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Kopřivnice nebo
Odbor rozvoje města MÚ Kopřivnice nebo poštou na níže uvedenou adresu.
Žádost (v 1. originále) bude se všemi náležitostmi předložena v zalepené
obálce a označena nápisem: „Dotační program Zdravého města Kopřivnice“.
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Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Kontaktní osoba:
Barbora Mužíková, DiS. (8. patro, dveře č. 804)
E-mail: barbora.muzikova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 671, 603 585 906
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ
O ŽÁDOSTI:

O žádosti o dotaci bude rozhodnuto nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne
jejího přijetí poskytovatelem dotace.
Žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení/nepřidělení dotace. V případě
kladného rozhodnutí uzavře Město Kopřivnice s žadatelem smlouvu o
poskytnutí dotace.
Tato pravidla byla schválena Radou města Kopřivnice usnesením č. 1833 dne
28. 2. 2017 a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2017.

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ:

Toto znění pravidel dotačního programu, včetně příslušných formulářů je ke
stažení na internetových stránkách města Kopřivnice www.koprivnice.cz sekce
RADNICE / Dotace
Přílohu tohoto
1)
2)
3)
4)
5)

programu tvoří:
Formulář žádosti o dotaci
Seznam povinných příloh žádosti o dotaci
Čestné prohlášení
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Formulář vyúčtování dotačního programu
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