Program pro poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Černošice
v oblasti PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Zastupitelstvo města Černošice vyhlašuje „Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice
v oblasti PRÁCE S MLÁDEŽÍ“, dále jen „program“.

1. Účel poskytnutí finančních prostředků
 výchova dětí a mladé generace ke kladnému vztahu k pohybovým, tvůrčím a dalším
volnočasovým aktivitám
 cílovou skupinou pro poskytnutí grantu jsou děti a mládež ve věku do 26 let s trvalým pobytem
na území města Černošice
 podporuje se pravidelná činnost i jednorázové projekty ‐ je možné žádat buď jen o „podporu
na pravidelnou činnost“ či jen o „podporu na projekt“, je ale také možné žádat i o obě podpory
zároveň.

2. Důvody podpory stanoveného účelu
 motivace spolků, sdružení a sportovních oddílů
 udržovat a rozvíjet místní tradice
 poskytnutí rozmanité nabídky uměleckých, sportovních a dalších volnočasových aktivit pro děti
a mládež města Černošice
 podpora aktivní účasti spolků na společenském a sportovním dění města

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
 Město Černošice na podporu stanoveného účelu pro rok 2019 vyčlenilo celkem 650.000 Kč.

4. Maximální výše dotace
 Maximální výše dotace poskytovaná jednomu subjektu v roce 2019 není stanovená.
 Město Černošice stanovuje tato kritéria pro stanovení výše dotace:
 Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů
 Dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů
 Odborné předpoklady žadatele, spolupráce s dalšími partnery
 Přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní a jiných partnerů

5. Okruh způsobilých žadatelů
 Žádost o dotaci z programu může podat: a) fyzická osoba
b) právnická osoba
 Žádost o dotaci nemohou podávat: a) organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové
organizace
b) územní samosprávné celky (tj. obce, města, statutární
města, městské obvody a městské části) a jimi zřízené
příspěvkové organizace

6. Lhůta pro podání žádosti
 Žádost o poskytnutí dotace z programu lze podat do 8. února 2019.
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7. Žádost o poskytnutí dotace z programu
 Žádost musí:
a) splňovat podmínky přijetí žádosti k projednání:
 včasné podání podepsané žádosti
 řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
 řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu města
 vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, bezdlužnost
na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění;
b) být doručena:
 poštou doporučeně na adresu: Město Černošice
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Riegrova 1209,
Černošice 252 28
a to nejpozději do 8. února 2019 (rozhoduje poštovní razítko),
 nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 8. 2. 2019 do 12:00 h;
c) být předložena v tištěné podobě v jednom vyhotovení, musí být vyplněna ve všech rubrikách, a to
v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit;
d) být současně zaslána elektronicky ‐ pouze formulář žádosti a podrobný popis bez příloh,
nejpozději do 8. 2. 2019 do 12:00 hodin na emailovou adresu: adela.cervenkova@mestocernosice.cz
Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami,
nemohou být do grantového řízení zařazeny. Podané žádosti včetně příloh se nevrací.
e) mít tyto přílohy:
 Čestné prohlášení (součást formuláře žádosti)
 Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to v případě právnických osob: (Pouze
v případě prvního podání žádosti nebo jakékoliv změny.)
 kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo
 kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby nezapisované do
obchodního rejstříku nebo
 kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do
obchodního rejstříku (např. výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských
společností, Rejstříku evidovaných právnických osob nebo jiného registru právnických osob
atd.) nebo
 kopie stanov spolku s potvrzením registrace Ministerstvem vnitra ČR, ve znění pozdějších
změn a doplňků
 Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (např. kopie 1. strany posledního výpisu
z bankovního účtu žadatele)
 Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele (např. doklad o volbě
nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc)
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8. Kritéria pro hodnocení žádosti
 Město Černošice stanoví tato kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci z programu:
a) Posouzení formální správnosti
b) Přínos projektu ‐ zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, počet aktivních členů
v cílové skupině, přibližný časový rozsah a množství tréninkových a výukových jednotek,
způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a
poskytovatele, přínos pro zlepšení kvality života ve městě.
c) Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů a požadované dotace ‐ dosavadní
zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborný předpoklad žadatele,
spolupráce s dalšími partnery, přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, schopnost využití
ostatních zdrojů dotací a grantů, finanční spoluúčast vlastní (včetně členských
příspěvků) a jiných partnerů.
d) Obsahové a formální zpracování projektu ‐ srozumitelnost, přehlednost, výstižnost,
jasně formulovaný účel realizace projektu, cílová skupina, personální a finanční zajištění
a časový harmonogram projektu.
Při rozhodování o přidělení dotace se nepřihlíží k právní formě žadatele.

9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
 O žádosti bude rozhodnuto Zastupitelstvem města Černošice do 14. 3. 2019.
 Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu Černošice a na webových
stránkách města Černošice na adrese www.mestocernosice.cz neprodleně po schválení výše
grantů zastupitelstvem města Černošice.
 Jednotliví žadatelé budou o důvodu přidělení/nepřidělení dotace informováni Grantovým
výborem.

10. Podmínky pro poskytnutí dotace
 Podmínky pro poskytnutí dotace byly stanoveny takto:
a) Podmínkou přidělení dotace je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci
na území města Černošice v průběhu daného roku.
b) Splnění formálních požadavků na zpracování žádosti, její včasné podání v souladu
s programem.
c) Splnění kritérií hodnocení.
d) Uzavření veřejnoprávní smlouvy.
 Na přidělení dotace není právní nárok.

11. Součásti programu
 Součástí tohoto programu je vzor žádosti o dotaci (Příloha č. 1) a veřejnoprávní smlouva, která
bude po doplnění na vyznačených místech uzavřena s žadatelem, kterému byla dotace
přidělena (Příloha č. 2).

