MĚSTO KROMĚŘÍŽ
vyhlašuje
dotační tituly pro rok 2015

01 Dotace na provoz
02 Dotace na akce s celkovým rozpočtem nad 10 000 Kč
03 Dotace na akce s celkovým rozpočtem do 10 000 Kč
04 Dotace na dofinancování projektů podpořených z jiných zdrojů
05 Dotace mimo řádné dotační tituly
Celková částka finančních prostředků určená pro dotační tituly města Kroměříže pro rok 2015 je závislá
na výši prostředků vyčleněných z rozpočtu města Kroměříže. Její výše bude známa po schválení
rozpočtu pro rok 2015 Zastupitelstvem města Kroměříže.

Preferovaná témata:
Komise kulturní, společenská a pro partnerská města
- Nadregionální a mezinárodní kulturní aktivity zaměřené na propagaci města, památek, tradic,
osobností i v jiných městech (zahraničí)
- Kulturní aktivity nevládních neziskových organizací ve městě
- Aktivity zaměřené na děti a mládež
Komise pro cestovní ruch a prezentaci města
- Hlavní téma turistické sezony: filmová turistika
- Akce podporující, doplňující či tematicky navazující na výročí setkání císaře Františka Josefa I.
s ruským carem Alexandrem III.
- Podpora nových aktivity s trvalým či dlouhodobým dopadem na rozvoj cestovního ruchu ve
městě.
- Podpora aktivit vedoucích k oživení městského centra a vytvoření přátelské atmosféry během
turistické sezony
Komise sportovní
- Aktivity pro naplnění a využití volného času dětí a mládeže
Komise sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita
- Aktivity zaměřené pro osoby zdravotně znevýhodněné
- Aktivity zaměřené na prevenci úrazů
Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání
- Podpora akcí a projektů spojených s partnerskými městy a s tím spojená propagace města
Kroměříže v zahraničí
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Komise pro životní prostředí
- Vzdělávací aktivity a osvětové akce v oblasti životního prostředí
- Aktivity pro zlepšení životního prostředí ve městě

Žádosti, které přispějí k naplnění některého z témat, budou zvýhodněny v rámci hodnocení. Žádosti lze
podávat i na akce a jejich cykly, které s preferovanými tématy nemají souvislost.

Harmonogram výzev:
01 Dotace na provoz
02 Dotace na akce s celkovým rozpočtem
nad 10.000 Kč
03 Dotace na akce s celkovým rozpočtem
do 10.000 Kč
04 Dotace na dofinancování projektů
podpořených z jiných zdrojů
05 Dotace mimo řádné dotační tituly

13.10.2014 – 27.11.2014 do 11.hod.
13.10.2014 – 27.11.2014 do 11.hod.
1.4.2015 – 30.4.2015 do 11.hod.
13.10.2014 – 27.11.2014 do 11.hod.
1.4.2015 – 30.4.2015 do 11.hod.
3.8.2015 – 31.8.2015 do 11.hod.
Průběžně
Průběžně

Žádost:
Formuláře jsou dostupné na www.mesto-kromeriz.cz a v Kroměřížské rozvojové kanceláři o. p. s., která
je současně kontaktním místem pro konzultace a poradenství.
Originál žádosti o dotaci, řádně a úplně vyplněný na počítači nebo psacím strojem, včetně všech
povinných příloh podává žadatel ve stanoveném termínu pro podání žádostí o dotace v Kroměřížské
rozvojové kanceláři o. p. s., 1. Máje 3191, 767 01 Kroměříž. Případně žadatel žádost odešle poštou,
rozhodující je datum podání.
Konzultace a poradenství:
Konzultace k žádostem je možno dohodnout v Kroměřížské rozvojové kanceláři o.p.s., která sídlí
v budově Městského úřadu Kroměříž, 1. Máje 3191, 767 01 Kroměříž, krok@mesto-kromeriz.cz.
Kontakty:
Renata Cveková, 573 321 295, e-mail: renata.cvekova@mesto-kromeriz.cz
Jaroslava Krejčiříková, 606 762 604, e-mail: jarka.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz

Nedílnou součástí vyhlášení výzvy dotačních titulů roku 2015 je Metodika dotačních titulů města
Kroměříže v platném znění.
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