Program pro poskytování dotací
"Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice"
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. 5 "Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice"
1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
Podpora publikačních a vydavatelských aktivit v oblasti kultury, vztahujících se tematicky k městu
Domažlice.
2. Důvod podpory tohoto účelu:
Propagace města Domažlice prostřednictvím médií.
3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města
Domažlice na podporu tohoto účelu: 50.000 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, které
chtějí vydávat publikace, vztahujícími se tematicky k městu 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
 přínos realizace projektu pro propagaci a zviditelnění města
 cílové skupiny
 konkrétní záměr projektu a kontrolovatelný soulad s reálným rozpočtem
 podpora projektu z jiných zdrojů (veřejné finanční prostředky – dotační programy, ale i podpora
soukromých subjektů – reklama, sponzoring aj.), míra finanční spoluúčasti dalších případných
dotčených obcí či regionů
 umělecká a odborná kvalita díla
 předpokládaný náklad
Dotaci lze čerpat na:
 jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s projektem
 úhrada nákladů spojených s externími spolupracujícími (např. ilustrátor, odborný poradce,
korektor, zvukový a hudební režisér, grafik)
 náklady na výrobu média

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 nebo návratné finanční výpomoci:
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:

