Městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
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PROGRAM POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
z rozpočtu městské části Praha-Zbraslav
pro rok 2020
Městská část Praha-Zbraslav
IČ:
002 41 857
DIČ:
CZ00241857
sídlo:
Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha - Zbraslav
číslo účtu:
2000865329/0800
vedený u:
České spořitelny a.s.
zastoupená:
Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části
(dále jen MČ Praha-Zbraslav)

vyhlašuje podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Zbraslav pro
rok 2020

Článek I.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Účelem Programu je podpora jednorázových akcí, dlouhodobějších projektů a činnosti
organizací, působících pro obyvatele městské části Praha-Zbraslav nebo prezentujících
městskou část Praha-Zbraslav, které se konají a realizují od 1. ledna 2020 do 31. prosince
2020.
Článek II.
Důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování činnosti, rozvoje
aktivit a dalších projektů (dle čl. I.) v těch případech, kdy není možné krýt tyto náklady v plné
výši z prostředků žadatele a MČ Praha-Zbraslav má zájem tyto aktivity podporovat.

Článek III.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných na dotace v rámci tohoto
programu je:
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a)
b)

v oblasti komunitních projektů (jednotlivých akcí)
na systémovou podporu (na provoz) neziskovým organizacím

ve výši 800.000 Kč
ve výši 1.000.000 Kč

Článek IV.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Maximální výše dotace:
a)

Dle čl. III. písm. a) v oblasti komunitních projektů pro jeden projekt, organizovaný
formou jednorázové akce 50.000 Kč. Dotací je možné hradit maximálně 70 %
rozpočtovaných nákladů projektů. U dotací na projekty, kde nebude vybíráno
vstupné (startovné apod.), mohou finanční prostředky dotace hradit maximálně
90 % rozpočtovaných nákladů projektu.

b)

Dle čl. III. písm. a) v oblasti komunitních projektů pro jeden projekt, organizovaný
dlouhodobě/opakovaně, formou několika akcí podobného charakteru
(souvisejících/navazujících jednorázových akcí) 80.000 Kč. Dotací je možné hradit
maximálně 70 % rozpočtovaných nákladů projektů. U dotací na projekty, kde
nebude vybíráno vstupné, mohou finanční prostředky dotace hradit maximálně
90 % rozpočtovaných nákladů projektu.

c)

Dle čl. III. písm. b) na systémovou podporu neziskovým organizacím 150.000 Kč.
Dotací je možné hradit maximálně 80 % provozních nákladů.
Článek V.
Okruh způsobilých žadatelů

1.

O poskytnutí dotace mohou žádat fyzické a právnické osoby, jejichž činnost je
zaměřena na využití volného času, spolkového života, osvěty obyvatel MČ PrahaZbraslav všech věkových kategorií, zejména v oblasti kultury, sportu a vzdělávání, dále
v sociální a environmentální oblasti.

2.

O poskytnutí dotace nemohou žádat:
a)
organizace založené nebo zřízené MČ Praha-Zbraslav
b)
organizace, které svou činnost vykonávají méně než jeden rok (ke dni podání
žádosti)
c)
firemní kluby
Článek VI.
Lhůta pro podání žádosti a lhůta pro rozhodnutí o žádosti

1.

Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlásí jednotlivé Výzvy k podávání žádostí o poskytování
dotací pro rok 2020 z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav. Výzvy budou zveřejněny
na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup, a to minimálně 30 dnů před
počátkem lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí dotace:
a)
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b)
2.

na systémovou podporu organizacím dle čl. III. písm. b)

V rámci těchto Výzev bude specifikována:
a)
b)
c)

lhůta pro podání žádosti v rámci dané výzvy
výše finančních prostředků v rámci dané výzvy
lhůta pro rozhodnutí o žádosti - o přidělení/nepřidělení dotace

3.

Rada MČ Praha-Zbraslav jmenuje hodnotící komisi, která vyhodnocuje a posuzuje
jednotlivé žádosti a navrhuje výši poskytnuté dotace.

4.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

5.

Dotace může být poskytnuta žadateli pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí účelové dotace, uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.

O uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem a tím i o výši poskytované dotace, v
souladu s § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje příslušný orgán městské části v rozsahu své působnosti.
Článek VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti

Odbor ÚMČ posoudí, zda Žádost splňuje formální náležitosti. Pokud nejsou splněny, navrhne
neposkytnutí dotace. Další hodnocení provádí Komise pro hodnocení dotací, která posuzuje
následující kritéria:
Kritéria pro hodnocení žádosti:
a)
účelnost
b)
potřebnost
c)
efektivnost
d)
hospodárnost
e)
proveditelnost
Článek VIII.
podmínky pro poskytnutí dotace
1.

Každý žadatel může podat v jednotlivých dotačních výzvách Programu pouze jednu
žádost, která může obsahovat více souvisejících či samostatných projektů.

2.

Žádosti musí být zpracovány na příslušných formulářích (formuláře jsou k dispozici
v listinné podobě v podatelně Úřadu Městské části Praha-Zbraslav a v elektronické
podobě na www.mc-zbraslav.cz).

3.

Žádosti se přijímají povinně ve dvou typech zpracování:
a)
v jednom tištěném vyhotovení prostřednictvím podatelny Úřadu MČ PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
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b)

v elektronické podobě vyplněný formulář s přílohou, obsahující popis projektu
a jeho rozpočet na adresu: info@mc-zbraslav.cz , předmět zprávy „DOTACE“.

4.

Poskytnutí dotace v běžném kalendářním roce, jakož i jeho případné nečerpání nebo
nedočerpání v plné výši, nezakládá nárok příjemce dotace na poskytnutí dotace
v následujících letech.

5.

Dotace nebude přidělena žadateli, který ke dni podání této žádosti o dotaci z rozpočtu
MČ Praha-Zbraslav:
a)
je dlužníkem MČ nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel zřizovatelem.
b)
je úpadcem ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., (insolvenční zákon).
c)
je osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na
exekuci.
d)
je osobou, která má postavení účastníka soudního řízení nebo vedlejšího
účastníka soudního řízení, v nichž by Městská část Praha-Zbraslav měla či má
postavení účastníka řízení či vedlejšího účastníka řízení.
e)
je žadatelem, jehož členové statutárního orgánu nebo výkonného výboru jsou
členy statutárního orgánu nebo výkonného výboru právnických osob, které mají
postavení účastníka soudního řízení nebo vedlejšího účastníka soudního řízení, v
nichž by MČ Praha-Zbraslav měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího
účastníka řízení.
f)
je osobou, se kterou ÚMČ Praha-Zbraslav vede správní řízení o udělení pokuty.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Další podmínky přidělení dotací jsou stanoveny Výzvami k podávání žádostí v rámci
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav a Smlouvou o
poskytnutí účelové dotace a zahrnují např. parametry vyúčtování, povinné propagace,
termíny apod.

2.

Vyhlášení tohoto Programu bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav
Usnesením číslo Z 8 54 19 ze dne 9. 12. 2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka
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Seznam příloh:
1.
Díl A - žádosti o dotaci – o žadateli
2.
Díl B - žádosti o dotaci – o projektu
3.
Díl C - vyúčtovaní dotace
4.
Díl D - čestné prohlášení žadatele
5.
Díl E - návrh veřejnoprávní smlouvy
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