Kritéria hodnocení pro poskytování dotací – dotační program na podporu
aktivit v oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2015
Kontrola formálních náležitostí.
1. Právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo v územním obvodu města
Kopřivnice, nebo realizuje projekt v územním obvodu města Kopřivnice nebo i
mimo tento obvod, pokud její činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice
a zároveň ji využívají občané Kopřivnice. Možnost podpory projektu mimo územní
obvod města Kopřivnice musí být schválena v příslušném dotačním programu.
ANO
NE
2. Pohledávky po lhůtě splatnosti.
ANO
NE
3. Dodržení podmínek strategických dokumentů, koncepce a vyhlášených
dotačních programů v projektu.
ANO
NE
4. Splnění formálních náležitostí žádosti dle Zásad.
ANO
NE
Po splnění formálních náležitostí se hodnotí podle témat:
1) dotace na aktivity s oficiálními partnerskými městy pořádané na území
města Kopřivnice a místních částí
2) dotace na aktivity s oficiálními partnerskými městy pořádané na území
některého z partnerských měst Kopřivnice
3) dotace na aktivity se zahraničními městy, které nejsou oficiálními
partnerskými městy města Kopřivnice, ale dlouhodobě spolupracují
s organizacemi působícími na území města Kopřivnice.
Výše dotace bude navržena podle kritérií:
a) Cesty do partnerských měst:
Děti a mládež do 26 let: 1,50 Kč/km/osobu.
Dospělí: 1 Kč/km/osobu.
b) Cesty do míst, která nemají partnerskou smlouvu s městem Kopřivnicí:
Děti a mládež do 26 let: 1 Kč/km/osobu.
Dospělí: 0,50 Kč/km/osobu.
c) Návštěvy z partnerských měst v Kopřivnici:
Příspěvek na osobu a den na dítě a mládež do 26 let: 450 Kč.
Příspěvek na osobu a den na dospělého: 400 Kč.
d) Návštěvy z míst, která nemají podepsanou partnerskou smlouvu:
Příspěvek na osobu a den na dítě a mládež do 26 let: 400 Kč.
Příspěvek na osobu a den na dospělého: 350 Kč.
V případech hodných zvláštního zřetele, např. viz níže, může být dotace navýšena.
- akce v rámci výročí spolupráce s daným partnerským městem
- akce pořádána s více partnerskými městy v jednom termínu
- akce určená pro širokou veřejnost.
Poskytovatel může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem.
Posouzení a předložení návrhů dotací za poskytovatele:
- OŠK
- pracovní skupina pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
- komise pro mezinárodní vztahy

