PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ
právnickým a fyzickým osobám na podporu kultury a neziskových aktivit pro
rok 2022
Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách dne 14. března 2022 schválilo usnesením
č. ZM/22/9b/2022 pro rok 2022 program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým
osobám na podporu kultury a neziskových aktivit.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Podpora realizace kulturních projektů místního, regionálního, národního, euroregionálního či
mezinárodního významu. Podpora organizovaných vzdělávacích exkurzí.
Program je zaměřen na podporu drobných kulturních projektů, které mají v našem městě již
tradici, ale i projektů nových nebo méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní
dění ve městě, zejména z oblastí divadla, hudby, výtvarných i fotografických či filmových
projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folklóru, výstavní a další programy
muzeí. Dále na podporu organizovaných vzdělávacích exkurzí zaměřených na poznání
v oblasti přírody, kulturních památek a lidské činnosti. Podporují se také projekty, které
prezentují město v zahraničí.
Priority programu: 1. nabídka nejširší veřejnosti,
2. zachování lidových tradic.

Důvody podpory stanoveného účelu:
Kultura má pro život města a jeho obyvatele zásadní význam. Plní důležitou společenskou
úlohu, obohacuje život člověka, kultivuje jej a smysluplně vyplňuje jeho volný čas. V
neposlední řadě je i důležitým podporovatelem cestovního ruchu a ekonomiky města.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města na podporu stanoveného účelu: 200.000 Kč.
Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě, podíl dotace platební
podmínky:
- Maximální výše dotace: 70.000 Kč.
- Maximální možný podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu 70 %.
Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami tohoto programu
a smlouvou o poskytnutí dotace.

Okruh způsobilých žadatelů:
-

spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy,
fyzické osoby,
právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované městem,
církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví,
příspěvkové organizace,

- jiné právnické osoby.

Lhůta pro podání žádosti: do 29. 4. 2022
Kritéria pro hodnocení žádosti:
Hodnocení žádosti o dotaci:
1) Formální hodnocení žádosti – základní náležitosti žádosti (termín podání žádosti, přílohy,
podpisy atd.).
2) Kontrola přijatelnosti – oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu.
Hodnocení projektu:
Hodnotící kritérium
Přínos projektu pro město a občany (např. vzdělávání, reprezentace,
propagace města, významné výročí, rodáci apod.)
Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež, senioři), její velikost,
složení, aktivní zapojení
Pravidelná činnost v kulturní oblasti, tradice pořádané akce (minimálně
3. ročník)
Jasnost a srozumitelnost záměru, kvalita projektu
Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu,
adekvátnost položek rozpočtu
Návštěvnost akce
Rozsah působnosti projektu (místní, regionální, národní, mezinárodní)
Schopnost spolufinancování z dalších zdrojů

Počet bodů
0-5
0-5
0-3
0 - 10
0 - 10
0-5
0-4
0-3
Max. 45 bodů

Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů (od nejvyššího pořadí po nejnižší).
Finanční prostředky budou navrhovány postupně od nejvyššího umístění k nejnižšímu až do
vyčerpání alokované částky na akce. Při souběhu více dobře hodnocených žádostí bude
přidělovaná výše dotace v jednotlivých případech krácena, aby mohlo dojít k uspokojení co
největšího počtu žádostí.
Bodování smí provádět hodnotitelé, kteří nejsou organizačně jakýmkoliv způsobem spojeni
s projektem. Jména hodnotitelů jsou neveřejná. Konečnou výši dotace schvaluje rada města
(zastupitelstvo města).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 31. 5. 2022
Podmínky pro poskytnutí dotace:
1) Územní vymezení realizace programu:
- projekty realizované na území města Rokytnice v O. h.,
- reprezentace města v zahraničí.

2) Uznatelné výdaje projektu:
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu. Originály účetních dokladů budou
označeny odkazem, že byly hrazeny z dotace města.
Neinvestiční výdaje:
- materiálové výdaje,
- nemateriálové výdaje (služby, propagace, nájemné, honoráře apod.).
3) Neuznatelné výdaje:
Investiční opravy a údržba, mzdy a s nimi spojené zákonné odvody, pohoštění a dary (s
výjimkou věcných cen do soutěží), občerstvení, stravování, pořízení audiovizuální techniky,
úhrada leasingu, úroků z úvěrů a půjček, pojištění, odpisy, pokuty a penále, DPH o jejíž
vrácení může příjemce zpětně žádat.

Povinné přílohy:
1) Potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrný

majitel a číslo bankovního účtu (např. kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, kopie
výpisu z bankovního účtu). Doklad nesmí být starší než 3 měsíce před podáním žádosti o
dotaci. Neplatí pro organizace a osoby, které nemají bankovní účet zřízen.
2) Podrobnější popis projektu (v rozsahu alespoň 1 strany A4 ) se zaměřením na popis

splnění hodnotících kritérií.

Vzor žádosti:
Vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Rokytnice v O. h.
http://www.rokytnicevoh.cz/mesto/dotace/

Adresa, kam je třeba podat žádost:
Žádost lze zaslat pouze v listinné podobě na adresu Město Rokytnice v O. h., náměstí
Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v O. h. nebo předat na podatelně Městského úřadu
Rokytnice v Orlických horách.

Kontaktní osoba:
Bc. Soňa Rűckerová, vedoucí organizačního a správního odboru
tel 494379026, e-mail: sona.ruckerova@mu.rokytnice.cz

