Město Slavičín v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Zastupitelstva města Slavičín č. XXII/2/2021
vyhlašuje

DOTAČNÍ PROGRAM
„Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022"
1.

Název dotačního programu
Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022

2.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty






3.

organizace akcí a zajištění činností zaměřených na ochranu životního prostředí (např. údržba,
kosení),
organizace akcí a zajištění činností se zemědělskou tématikou,
organizace akcí a zajištění činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba
studánek, výsadba stromořadí),
péče a chov volně žijící zvěře, přispívání k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř,
stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací
služby rostlin ve slavičínském regionu.

Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a
s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města Slavičín.

4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města
Slavičín částkou 50.000 Kč.

5.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace
Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

6.
6.1.
6.2.

Okruh způsobilých žadatelů
Příjemci podpory:
Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které
vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který:
a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených
zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a není v likvidaci,
b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Slavičín ani jím zřízenými organizacemi či založenými
společnostmi a není jejich dlužníkem;
c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění,
d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z
prostředků veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu
stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při
případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném
období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR.

Splnění těchto podmínek doloží žadatel čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti o
dotaci.
7.

Lhůta pro podání žádostí

od 22. listopadu 2021 do 15. prosince 2021 (včetně).
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým
způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.
8.

Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti o dotace budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 Kvalita projektu - přehlednost, zpracování a srozumitelnost projektu (úroveň zpracování žádosti,
definování cíle, aktivity projektu popsány jasně, konkrétně, jsou časově zvládnutelné; součástí je
časový harmonogram…) – max. 35 bodů
 Společenský význam a přínos pro město Slavičín (potřebnost a relevance, poptávka, duplicita s
jinými projekty, volba termínu…) – max. 20 bodů
 Přínos pro cílovou skupinu – max. 15 bodů
 Přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu (provázanost výdajů s aktivitami projektu,
hospodárnost, přiměřenost výdajů, rozsahu výstupů ...) – max. 20 bodů
 Podíl zapojení mládeže – max. 10 bodů
Minimálně musí projekt získat 51 bodů, aby mohl být doporučen k obdržení dotace. Celková výše
získaných bodů nemá přímý vliv na výši dotace.
Projekty, u kterých za kvalitu projektu žadatel dosáhne méně než 15 bodů a za rozpočet méně než 10
bodů, budou z hodnocení vyřazeny.
Písemný záznam o bodovém hodnocení bude součástí zápisu z jednání Kulturní komise.
Orgány města, způsobilé k projednání a rozhodnutí o dotaci, si vyhrazují právo požadovat od žadatele
o dotaci v době projednávání až do rozhodnutí o poskytnutí dotací případné doplňující informace nad
rámec údajů uvedených v žádosti o dotaci.

9.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O poskytování dotace rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, orgány města Slavičín ve stanovených termínech dle harmonogramu:
20.10.2021
21.10.2021

vyhlášení dotačního programu Zastupitelstvem města Slavičín
zveřejnění dotačního programu na úřední desce Městského úřadu Slavičín a
způsobem umožňujícím dálkový přístup
22.11.2021
zahájení přijímání žádostí o dotace z rozpočtu města Slavičín
15.12.2021
ukončení přijímání žádostí o dotace z rozpočtu města Slavičín
leden 2022
projednání poskytnutí dotací na rok 2022 příslušnou komisí Rady města Slavičín
leden 2022
projednání poskytnutí dotací na rok 2022 Radou města Slavičín
leden-únor 2022 rozhodnutí o poskytnutí dotací na rok 2022 Zastupitelstvem města Slavičín
Po schválení dotací Zastupitelstvem města Slavičín budou do 15 dnů úspěšní žadatelé zveřejněni na
webových stránkách města Slavičín (www.mesto-slavicin.cz) a v následujícím Slavičínském zpravodaji
a následně budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Neúspěšní žadatelé budou informováni do 15 dnů od zveřejnění úspěšných žadatelů o skutečnosti, že
jejich žádostem nebylo vyhověno a o důvodu nevyhovění žádosti.
10.

Podmínky pro poskytnutí dotace

10.1. Dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a
výhradně na realizaci projektu.
10.2. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy a za podmínek veřejnoprávní
smlouvy.
10.3. Dotace nad 3.000 Kč se poskytují příjemci dotace formou zálohy ve výši 80 % ze schválené dotace,
doplatek ve výši 20 % je možné poskytnou příjemci dotace až po schválení celkového vyúčtování dotace
městem Slavičín. Dotace do 3.000 Kč včetně se poskytují příjemcům až po schválení celkového
vyúčtování dotace městem Slavičín.

10.4. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022. V případě dotace
na akci, která se uskuteční po tomto termínu nejpozději do 11. 12. 2022. Poskytnutou dotaci nelze
převádět do následujícího roku. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při
realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem, a to i před
uzavřením smlouvy, avšak za podmínky, že dotace bude využita k projektu a daňový doklad prokazující
využití dotace bude vystaven v uvedených termínech v tomto odstavci. Uznatelné náklady ve skutečné
výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne uvedeného v
tomto odstavci.
10.5. Uznatelné náklady jsou výdaje projektu, které nejsou označeny jako neuznatelné v tomto dotačním
programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
10.6. Neuznatelné výdaje jsou výdaje související s realizací projektu, které jsou jako neuznatelné označeny
v tomto dotačním programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Neuznatelnými výdaji jsou výdaje na:
 úhradu platů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce,
 pořízení investičního majetku,
 odpisy dlouhodobého majetku,
 dotace jiným subjektům,
 úhradu peněžních darů a odměn,
 úhradu výdajů na alkohol,
 občerstvení včetně pitného režimu pro osoby starší 18 let a zároveň mladší 65 let (netýká se osob
s průkazem ZTP a ZTP/P),
 občerstvení včetně pitného režimu pro osoby mladší 18 let, osoby starší 65 let a osoby s průkazem
ZTP a ZTP/P ve výši nad 3.000 Kč u jednoho účelu,
 úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený příslušným zákonem,
 správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením projektu,
 penále, náhrady škod, pojistné, pokuty a jiné obdobné úhrady,
 úhradu projektové dokumentace,
 úhradu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě, pokud příjemci při realizaci záměru
vznikne podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
nárok na její odpočet.
10.7. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o
poskytnutí dotace.
10.8. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy.
10.9. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí
jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a sankcím
definovaným ve smlouvě.
10.10. Příjemce dotace je povinen v rámci realizace podpořeného projektu dodržet pravidla publicity stanovená
ustanovením čl. VIII Obecných pravidel pro poskytování dotací.
11.

Vzory žádostí pro fyzické osoby a právnické osoby a obsah jejích příloh

Mgr. Tomáš Chmela, v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.10.2021
Sňato z úřední desky dne:

