Programový dokument pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Podporovaná oblast:

KULTURNÍ, VZDĚLÁVÁCÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Obecné vymezení veřejné finanční podpory:
Veřejná finanční podpora (dále jen „VFP“) se poskytuje na:
a) volnočasové, sportovní a rekreační aktivity pro obyvatele města se zaměřením na děti
a mládež
b) aktivity spojené se zájmovou činností organizací, klubů, spolků a občanů města
c) na podporu výchovně-vzdělávacích a sportovních činnosti pro širokou veřejnost
d) na podporu umělecké, kulturní či společenské činnosti směřující k rozvoji místní kultury
e) na podporu kulturní, estetické a společenské výchovy dětí a mládeže
f) činnosti zaměřené na ekologii a podporu vztahu k přírodě
g) zlepšování životního prostředí a podporu ekologické výchovy
h) ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, apod.
i) projekty zaměřené na prevenci kriminality
j) programy zaměřené na rizikové skupiny nebo jednotlivce.

Žadatel:

zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba v souladu s článkem 3,
bodem 5. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Studénky

Účel:

poskytnutá VFP přispěje k obohacení a zkvalitnění výchovy a vzdělávání
dětí, mládeže i dospělých obyvatel města, vytvoří podmínky a podpoří
činnost místních spolků, rozšíří nabídku volnočasových aktivit na území
města

Formy podpory:

VFP

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 525.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace činí: 100.000 Kč
Věcně příslušný odbor:

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Kontaktní údaje:

Městský úřad Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
556 414 322 spojovatelka
podatelna@mesto-studenka.cz

Lhůta pro podání žádostí:

od 15.10.2019 do 31.12.2019

O konečném zařazení žádostí do jednotlivých oblastí rozhoduje rada města.
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Doplňující přílohy k žádosti:
- popis celoročních aktivit žádajícího subjektu, pravidelnost činnosti (1x nebo vícekrát
týdně), atd.
- vyčíslení celkových nákladů na činnost za kalendářní rok.
Podporu lze poskytnout zejména na:
- nájemné sportovišť a dalších venkovních či vnitřních prostor, popř. náklady spojené
s jejich přípravou a úklidem,
- nákup energií,
- nákup materiálu, drobného dlouhodobého hmotného majetku spojeného s činností,
- služby,
- pronájem techniky,
- cestovné dětí a mládeže,
- opravy a údržba majetku žadatele,
- náklady spojené s propagací činnosti,
- ostatní uznatelné náklady prokazatelně související s činností.
Podporu nelze poskytnout na:
- mzdy žadatelů či jejich zaměstnanců,
- občerstvení, potraviny, pohoštění,
- stravné,
- dárkové poukazy,
- nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- sankční poplatky, penále, pokuty atd.,
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
- žádost podaná bez formálních a věcných nedostatků (v případě nedodání kompletní
žádosti vč. příloh, bude žadatel vyzván k doplnění, pokud tak neučiní do 5 pracovních dnů
od obdržení výzvy, bude jeho žádost vyřazena),
- cílová skupina,
- počet členů,
- účast na akcích města, prezentace na akcích města, ve městě.
Povinné doklady k vyúčtování:
- závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení projektu, splnění
stanoveného cíle.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
města Studénky, které vydalo Zastupitelstvo města Studénky 12.09.2019 usnesením
č. 95/06/19, s účinností od 01.10.2019.
Programový dokument pro poskytování VFP z rozpočtu města Studénky „Kulturní, vzdělávací
a zájmová činnost, volnočasové aktivity“ byl vydán Radou města Studénky 29.08.2019
usnesením č. 403/14/19, s účinností od 01.10.2019.
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