MĚSTO ŽAMBERK
Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 4.12.2018 usnesením č. 03/2018-ZAST
vyhlásilo dotační program „ Podpora kultury“.
Účel
Podpora festivalů, sochařských a malířských sympozií, folklorní, divadelní, taneční, hudební,
filmové projekty, podpora filmových klubů, udržování a rozvoj místních kulturních tradic,
kulturně vzdělávací akce. Akce ucházející se o podporu se musí konat v Žamberku nebo na
jiném místě majícím vazbu na Žamberk.
Důvody podpory stanoveného účelu




realizace hodnotných kulturních projektů regionálního i národního významu.
udržovat a rozvíjet místní kulturní tradice
představovat umění a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům města Žamberka

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
80 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu
Okruh způsobilých žadatelů
Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby,
právnické osoby.
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
14. – 28. února 2019
za předpokladu, že dojde ke schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
Zastupitelstvem města Žamberka dne 12.2.2019.
Kritéria pro hodnocení žádosti
-

posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
kvalita projektu (obsah a cíle projektu jsou definovány srozumitelně, konkrétně a jsou
reálné, projekt je přínosem pro kulturní život v Žamberku nebo ve vztahu k Žamberku

-

charakter projektu (typ, jeho vazby, tradice),
reálný a průhledný rozpočet
zajištění vícezdrojového financování
přiměřenost požadované výše dotace a účelnost jeho využití
dosavadní činnost žadatele

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti
Schválení žádostí radou města

do 15 dnů po vyhodnocení žádosti

Schválení žádostí zastupitelstvem města

na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Žamberk po vyhodnocení žádosti

Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního programu „Podpora kultury“. Další
žádosti téhož žadatele budou vyřazeny z procesu hodnocení.
Viz SAM 3231 Pravidla pro poskytování dotací

SAM 3231 Pravidla
pro poskytování dotací.doc

Z poskytnuté účelové dotace žadatel (resp.příjemce) nemůže hradit tzv. neuznatelné náklady,
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
zálohové platby,
daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení může příjemce žádat,
leasingové splátky,
pokuty, penále, úroky z prodlení, škody
pojištění,
mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody,
náklady na stravné, pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky soutěží,
náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
náklady spojené se zahraničními cestami, nestanoví-li smlouva jinak,

Vzor žádosti

Žádost o poskytnutí
dotace 2019.doc

Vzor vyúčtování

Vyúčtování dotací
poskytnutých městem formulář.xlsx

Kontaktní osoba pro program
Mgr. Šárka Strnadová
referent odboru finančního
Masarykovo nám. 166, Žamberk
e-mail: s.strnadova@zamberk.eu
tel.: 465 670 338
Vyvěšeno: 10.12.2018
Sejmuto:

