Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí
v roce 2021
Schváleno usnesením č. XIV. Zastupitelstva města Kroměříže na XVIII. zasedání dne 10. 12. 2020
Účel podpory
Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících
aktivit v oblasti životního prostředí.
Důvod podpory
Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících k propagaci a ochraně životního prostředí.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kroměříže na podporu
stanoveného účelu
Zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 2020 na svém XVIII. zasedání, usnesení č. XIV., finanční prostředky pro
aktivity v oblasti životního prostředí
I. výzva ve výši

20.000 Kč

II. výzva ve výši

20.000 Kč + případné nevyčerpané finanční prostředky z I. výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí
a) administrativní soulad
Kontrola odevzdání žádosti ve stanoveném termínu a kontrola formálních náležitostí žádosti. V případě, že žádost
nebude splňovat formální náležitosti ani po lhůtě stanovené k doplnění, administrátor navrhne komisi pro danou
oblast žádost vyřadit.
b) hodnocení komise dané oblasti
Žadatel může za každé kritérium obdržet, podle níže uvedené škály, následující počet bodů:
- soulad žádosti o dotaci se zaměřením na danou oblast
- odborná kvalita žádosti (textová část žádosti)
- přiměřenost rozpočtu (ekonomická část žádosti)
- vliv realizace aktivit na občany a návštěvníky města

0 - 15 bodů
0 – 10 bodů
0 - 10 bodů
0 - 15 bodů

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat:

50 bodů

Minimální počet získaných bodů pro doporučení žádosti ke schválení
orgánům města
11 bodů
Bodové ohodnocení kritérií
U každého z uvedených kritérií je nastaveno následující možné bodové ohodnocení:

Počet přidělených bodů – nárok na dotaci
Počet přidělených bodů – nárok na dotaci
46 – 50 bodů
81 – 100 % dotace
41 – 45 bodů
61 – 80 % dotace
36 – 40 bodů
51 – 60 % dotace
31 – 35 bodů
41 – 50 % dotace
26 – 30 bodů
31 - 40 % dotace
21 – 25 bodů
21 - 30 % dotace
16 – 20 bodů
20 % dotace
11 – 15 bodů
10 % dotace
Členové komise nesmí posuzovat a hodnotit žádosti o dotace, u nichž jsou ve střetu zájmů.
V případě, že součet všech vypočtených částek v rámci tohoto programu bude převyšovat částku vyčleněnou
městem Kroměříž na akce v oblasti životního prostředí, budou tyto vypočtené částky plošně kráceny, a to všem
stejným procentem.
2. Maximální výše dotace
Dotace na provoz a činnost z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených
na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 %
z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace.
Dotace na akce z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na
podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 %
z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace. V případech, kdy je poskytnutá dotace ve výši do 10.000 Kč
včetně, může činit až 100 % celkových výdajů žadatele na podporovaný předmět dotace.
3. Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé - dotace na provoz a činnost
Neziskové organizace, které sídlí, případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity
souvisí s městem Kroměříž.

Oprávnění žadatelé – dotace na akce
Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města
Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
V titulech určených na realizaci akcí jsou přípustnými žadateli rovněž střední školy a příspěvkové organizace
zřízené městem Kroměříž realizující své aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.
4. Neoprávnění žadatelé
a) pokud vůči nim probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo jsou v likvidaci
b) pokud byli pravomocně odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku – tato podmínka se vztahuje na osoby
vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu, u organizačních složek podniku

zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky
podniku
c) pokud nemají vyrovnány všechny závazky vůči městu Kroměříž a jeho organizacím
d) pokud porušili vážným způsobem v předchozích 5 letech smlouvu o financování své činnosti a nedostáli
závazkům vůči městu Kroměříž
e) pokud se dopustili vážného zkreslení předaných informací požadovaných městem Kroměříž jako podmínky pro
poskytnutí dotace
f) pokud se pokusili získat důvěrné informace nebo ovlivnit kterýkoliv článek procesu hodnocení současných nebo
dřívějších žádostí o dotace.
5. Lhůta pro podání žádosti
Dotace na činnost a provoz

18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 do 14:00

Dotace na akce

18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 do 14:00
14. 6. 2021 – 25. 6. 2021 do 14:00

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
I. výzva – do 30. 6. 2021
II. výzva – do 31. 10. 2021
Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně
Zastupitelstvem města Kroměříže.
8. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace podle tohoto programu se poskytují při splnění těchto podmínek:
-

řádné podání žádosti podle programu,
splnění stanovených kritérií pro hodnocení žádosti,
schválení poskytnutí dotace a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace příslušným
orgánem města podle obecního zřízení,
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění schváleném poskytovatelem.

Forma podpory:
- účelová neinvestiční dotace
Informace o návrhu podpory v průběhu schvalovacího procesu nebudou poskytovány.
Na základě tohoto programu jsou podporovány činnosti / akce, které nemají / nemá hospodářskou povahu a
podpora těchto činností / akcí navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto poskytnutí dotace na
základě tohoto programu nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
9. Závěrečná ustanovení

1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok
2021
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok
3. Město Kroměříž si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program, případně některou jeho prioritu, bez udání
důvodu zrušit.

Kontaktní osoba:
Jaroslava Krejčiříková, tel.: 573 321 295, 606 762 604, e-mail: jaroslava.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz
Dokumenty: Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2021,
formuláře žádostí, smlouvy, vyúčtování a Metodika dotačních programů města Kroměříže v platném znění jsou ke
stažení: www.mesto-kromeriz.cz

Žádost o dotaci na provoz a činnost
Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021
(nevyplňujte)

Číslo žádosti
Podpora provozu a
činnosti v oblasti
I. Informace o žadateli
Název žadatele:
Právní forma:
IČ:
Datum narození /fyzická osoba/:
Adresa:
Telefon, e-mail:
Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení
2. osob s podílem v této právnické osobě
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši
tohoto podílu
Kontaktní osoba:
(nevyplňujte, je-li stejná jako statutární zástupce)

Telefon:
E-mail:
Bankovní účet žadatele/název
banky, číslo účtu, kód banky/:
Počet členů organizace:

do 18 let

(územní jednotky, která je žadatelem)

nad 18 let

Počet placených zaměstnanců (přepočet na celé úvazky)
Výše členských příspěvků na člena organizace
Členské příspěvky předpokládané/ rok 2021
Celkový předpokládaný rozpočet organizace pro rok 2021
Provoz a činnost budou realizovány
v období:

od:

do:

Částka Kč

%

Požadavek na dotaci z rozpočtu města Kroměříže
Schválená dotace

II. Popis provozu a činnosti organizace:
1) Účel, na který žadatel dotaci použije

2) Aktivity, které budou v rámci provozu a činnosti realizovány a na jejichž podporu žádáte –
odůvodnění žádosti

1.

2.

3.
Doplňující informace, které žadatel považuje za podstatné, lze uvést na samostatných přílohách.
Čestné prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro posouzení
žádosti.
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné závazky (po lhůtě splatnosti) vůči městu Kroměříž a jeho organizacím.
Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění.
Datum vyhotovení žádosti:
……………………………………………
Jméno, příjmení
podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
s uvedením právního důvodu zastoupení
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné
moci aj.)
razítko – pokud žadatel razítko užívá

Povinné přílohy žádosti:
- kopie dokladu o právní subjektivitě, stanovy

doloženo
ano
ne

- kopie o ustanovení (volbě) statutárního orgánu

ano

ne

- kopie dokladu o zřízení běžného účtu (je-li zřízen)

ano

ne

Dokumenty doloženy již dříve
ano
ne
V případě, že žadatel výše uvedené platné dokumenty již doložil k dříve předloženým žádostem o dotace z města
Kroměříže, je od této povinnosti osvobozen a čestně prohlašuje, že ve výše uvedených dokumentech nedošlo ke
změně.
Datum:
……………………………………………
Jméno, příjmení
podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
s uvedením právního důvodu zastoupení
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné
moci aj.)
razítko – pokud žadatel razítko užívá

R O Z P O Č E T - P R O V O Z A Č I N N O S T - rok 2021
Źadatel:
Číslo žádosti:
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
Druh nákladů

Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY
Druh příjmů

Kč

Materiálové náklady celkem

(R O Z E P S A T )

0

Členské příspěvky :

0

Energie celkem
(R O Z E P S A T)

0

Příjmy od jiných subjektů
(R O Z E P S A T)

0

požadavek dotace - město
Kroměříž

Služby celkem
(R O Z E P S A T)

0

Cestovní náklady celkem
(R O Z E P S A T)

0

Předpokládané náklady
celkem:

0

Jiné příjmy
(R O Z E P S A T)

0

Předpokládané příjmy
celkem:

0

Požadovaná finanční dotace z
rozpočtu města Kroměříže :

Žadatel tímto prohlašuje, že výše poskytnuté dotace bude použita v souladu s předloženým
rozpočtem

Datum:

Jméno, příjmení

podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele

Žádost o dotaci na akce
Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021
(nevyplňujte)
Číslo žádosti
Podpora v oblasti

I. Informace o žadateli
Název žadatele
Právní forma
IČ
Datum narození
/fyzická osoba/
Adresa
Telefon, e-mail
Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení
2. osob s podílem v této právnické osobě
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši
tohoto podílu
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Bankovní účet žadatele
název banky, číslo účtu, kód banky:
Počet členů organizace:

do 18 let

(územní jednotky, která je žadatelem)

nad 18 let

Počet placených zaměstnanců (přepočet na celé úvazky)
Výše členských příspěvků na člena organizace
Členské příspěvky předpokládané/ rok 2021
Celkový předpokládaný rozpočet organizace pro rok 2021

Částka Kč

Požadavek na dotaci z rozpočtu města Kroměříže
Schválená dotace

%

II. Účel použití dotace a odůvodnění žádosti
1) Podrobný popis akce (akcí):
Název akce

Termíny
realizace

Popis – odůvodnění žádosti

1.

2.
(Pokud je součástí žádosti více akcí, předkládejte samostatné rozpočty na jednotlivé akce)

2) Dohody o provedení práce – např. odborní lektoři, rozhodčí apod. (nutno uvést pouze, pokud
jsou součástí rozpočtu náklady na jejich práci)
Odbornost

Náklady na hodinu činnosti

Počet hodin

Náklady celkem

2) Pokud na tuto akci žádáte i u jiných subjektů - uveďte:

Doplňující informace, které žadatel považuje za podstatné, lze uvést na samostatných přílohách.
Čestné prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro posouzení
žádosti.
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné závazky (po lhůtě splatnosti) vůči městu Kroměříž a jeho organizacím.
Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění.

Datum vyhotovení žádosti:

……………………………………………
Jméno, příjmení
podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
s uvedením právního důvodu zastoupení
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné
moci aj.)
razítko – pokud žadatel razítko užívá

Povinné přílohy žádosti:
- kopie dokladu o právní subjektivitě, stanovy

doloženo
ano
ne

- kopie o ustanovení (volbě) statutárního orgánu

ano

ne

- kopie dokladu o zřízení běžného účtu (je-li zřízen)

ano

ne

Dokumenty doloženy již dříve

ano

ne

V případě, že žadatel výše uvedené platné dokumenty již doložil k dříve předloženým žádostem o dotace z města
Kroměříže, je od této povinnosti osvobozen a čestně prohlašuje, že ve výše uvedených dokumentech nedošlo ke
změně.

Datum:

……………………………………………
Jméno, příjmení
podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
s uvedením právního důvodu zastoupení
(např. statutární orgán, zástupce na základě plné
moci)
razítko – pokud žadatel razítko užívá

R O Z P O Č E T - A K C E - rok 2021
(na jednotlivé akce,které jsou součástí jedné žádosti, předkládejte samostatné rozpočty)

Žadatel:
Název akce:
Termín konání akce:
Číslo žádosti:
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
Druh nákladů
Materiálové náklady
celkem
(R O Z E P S A T)

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY
Kč

0 Kč

Druh příjmů

Příjmy od jiných subjektů

Kč

0 Kč

požadavek dotace - město
Kroměříž

Energie celkem
(R O Z E P S A T)

0 Kč

Služby celkem
(R O Z E P S A T)

0 Kč

Cestovní náklady celkem
(R O Z E P S A T)

0 Kč

Dohody o provedení práce
(R O Z E P S A T)

0 Kč

Předpokládané náklady
celkem:

0 Kč

Ostatní příjmy
(R O Z E P S A T)

0 Kč

Předpokládané příjmy
celkem:

0 Kč

Požadovaná finanční dotace
z rozpočtu města Kroměříže :

Žadatel tímto prohlašuje, že výše poskytnuté dotace bude použita v souladu s předloženým rozpočtem
Datum:

Jméno, příjmení

podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE NA ROK 2021
ČINNOST A PROVOZ - AKCE (vyznačte druh dotace )

Příjemce:
IČ:
Číslo smlouvy

Výše přidělené dotace:

PŘÍJMY

VÝDAJE
částka

PŘÍJMY CELKEM

částka

VÝDAJE
0 Kč CELKEM

Čerpáno z dotace Kč:
Podíl dotace na celkové výši
nákladů v %:

0 Kč
PLÁTCE DPH :
ANO

NE

0
Částka k vrácení :
(vyznačte)
Prohlašujeme, že akce proběhla v souladu s podpořenou žádostí a
smlouvou.
Příjemce dotace je povinen předkládat při vyúčtování kopie dokladů a na požádání předložit originály
Příjemce dotace musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s akcí,
na kterou je poskytnuta
dotace.
Doklady prokazující využití dotace, musí být čitelné, originály i kopie musí být viditelně označeny větou
"dotace město Kroměříž" v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
Datum

podpis statutárního zástupce

