Program pro poskytování dotací
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost
- jednotlivé projekty
V souladu s § 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění,
Město Domažlice zveřejňuje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
Č. 2 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová
činnost - jednotlivé projekty"
1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice v oblasti kultury a ostatní zájmové
činnosti během jednorázových akcí.
2. Důvod podpory tohoto účelu:
Aktivní trávení volného času dětí, mládeže a dospělých (podpora kulturních aktivit a ostatní
zájmové činnosti).
3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města
Domažlice na podporu tohoto účelu: 90.000 Kč na rok 2017
4. Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo
kritéria pro stanovení výše dotace: maximální výše dotace 80% celkových nákladů
5. Okruh způsobilých žadatelů:
Právnická nebo fyzická osoba, působící v oblasti kultury a ostatní zájmové činnosti se sídlem a
působností na území města Domažlice
6. Lhůta pro podání žádosti:
Písemné žádosti i na datovém nosiči lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 1. 3. 2017 do
20. 3. 2017 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.
7. Kritéria pro hodnocení žádosti:
 renomé žadatele u odborné i laické veřejnosti a jeho postavení v kontextu kulturní nabídky a
dosažené úspěchy v dosavadní činnosti
 spolupracující subjekty a míra jejich zapojení
 přínos realizace projektu pro město, jeho obyvatele a veřejnost
 udržitelnost projektu
 cílové skupiny
 očekávaná návštěvnost akce
 konkrétní záměr projektu a kontrolovatelný soulad s reálným rozpočtem
 míra prezentace města Domažlice v souvislosti s akcí (propagace, mediální zajištění aj.)
 podpora projektu z jiných zdrojů (veřejné finanční prostředky – dotační programy, ale i podpora
soukromých subjektů – reklama, sponzoring aj.)

Dotaci nelze čerpat na:
 stravování, dary (vyjma drobných cen pro účastníky akce)
 úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daní
 telefonní poplatky a poplatky za internet
 kancelářské potřeby a poštovné
 pokuty, náklady sankčního charakteru (např. penále)
 dodávky energií
 nákup materiálu a drobného dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku
 náklady na vzdělání žadatele – osoby, subjektu nebo jeho členů
 bankovní poplatky
 účetní a právní služby
 výdaje související s aktivitami žadatele při přípravě a realizace akce
 náhrady za použití vlastních nástrojů, aparatury apod.
 výlety a pobytové akce (tábory)
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O žádostech bude rozhodnuto na doporučení Výboru pro kulturu a cestovní ruch na jednání
zastupitelstva města nejpozději do 2 měsíců po schválení rozpočtu města na příslušný rok.
9. Podmínky pro poskytnutí dotace:
Veškeré platby uznatelných nákladů musí být doloženy výpisy z účtů a kopiemi výdajových
dokladů (bezhotovostní platby) nebo kopiemi pokladní knihy a kopiemi výdajových dokladů
(platby v hotovosti).
Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit podmínky Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Domažlice, Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální.
10. Vzor žádosti, případně obsah jejich příloh:

