
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit 

dětí, mládeže a seniorů v roce 2023 

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kroměříže ZMK/22/2/14  na II. zasedání dne 8. prosince 2022  

1. Účel podpory  

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících 

aktivit a akcí žadatele v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.  

2. Důvod podpory 

Město Kroměříž bude podporovat rozvoj pravidelné zájmové činnost dětí, mládeže a seniorů na území města 

Kroměříže s cílem udržet stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí, mládeže a 

seniorů. Dále bude podporovat nově vzniklé organizace se zaměřením na volnočasové aktivity dětí, mládeže a 

seniorů. Podpora je určena také na jednorázové akce a cykly akcí, které budou směřovat k rozvoji volnočasových 

aktivit dětí, mládeže a seniorů.  

3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kroměříže na 

podporu stanoveného účelu 

Zastupitelstvo města schválilo finanční prostředky pro aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města 

a partnerských měst  

Dotace na činnost a provoz 

I. výzva    400.000 Kč 

Dotace na akce  

I. výzva    100.000 Kč 

II. výzva   případné nevyčerpané finanční prostředky z I. výzvy  

4. 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. 

Maximální výchozí částkou pro výpočet dotace u žádosti dotace pro dotační titul 1 – dotace na provoz a činnost 
je nejvýše 50.000 Kč. 
Maximální výchozí částkou pro výpočet žádosti u dotace pro dotační titul 2 – dotace na akce může činit nejvýše 

20.000 Kč na akci. 

5. Oprávnění a neoprávnění 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 realizující své aktivity ve 

prospěch dětí, mládeže a seniorů.  

Neoprávnění žadatelé 

Za neoprávněného žadatele je pokládán žadatel: 

a) vůči kterému 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 je v likvidaci 

b) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo 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) který nemá vyrovnány všechny závazky vůči městu Kroměříž a jeho organizacím 
d) který porušil vážným způsobem v předchozích 5 letech smlouvu o financování své činnosti a nedostál 

závazkům vůči městu Kroměříž 
e) který se dopustil vážného zkreslení předaných informací požadovaných městem Kroměříž jako podmínky 

pro poskytnutí dotace  
f) který se pokusil získat důvěrné informace nebo ovlivnil kterýkoliv článek procesu hodnocení současných 

nebo dřívějších žádostí o dotace.  

  

6. Lhůta pro podání žádosti  

Dotace na činnost a provoz 16.01. – 03.02.2023 do 14:00 hod. 

Dotace na akce   16.01. – 03.02.2023 do 14:00 hod.  

 19.06. – 30.06.2023 do 14:00 hod.  

 

7. Kritéria pro hodnocení žádostí  

 

7.1 Dotace na činnost a provoz 

 

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: 



 

 Hlavní kritéria Pomocná kritéria Maximální počet bodů 

1. Členská základna volnočasové činnosti 
 

30 

2. 
Spoluúčast subjektu na financování 

projektu 

   

Zajištění financování z jiných zdrojů 
30 

Požadovaná procentuální spoluúčast 

města  

3. Ekonomické parametry žádosti 
Výše členských příspěvků 

20 
Přiměřenost rozpočtu 

4. Význam volnočasové činnosti  

Vliv realizace činnosti na občany města 

20 

Tradice a popularita volnočasové činnosti 

ve městě 

Aktivita žadatele při konání akcí městem  

Kvalita vypracování žádosti o dotaci  

 
Při hodnocení Žádostí o poskytnutí dotace bude postupováno následovně: 
 
1. Přiřazení bodů v rámci jednotlivých kritérií.  
2. Sečtení bodů za jednotlivá kritéria.  
3. Pokud některá žádost dosáhne minimálně 51 bodů. 
4. Stanovení navrhované výše dotace:  

100 bodů – 51 bodů   100 % - 51 % z požadované dotace  
  50 bodů –   0 bodů                    0 % z požadované dotace  

5. Navrhovaná výše dotace se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. 

V případě, že součet všech vypočtených částek v rámci tohoto titulu bude převyšovat částku vyčleněnou městem 
Kroměříž na tento dotační titul, budou tyto vypočtené částky plošně kráceny, a to všem stejným procentem. 
 

7.2 Dotace na akce 

 
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: 

 Hlavní kritéria Pomocná kritéria Maximální počet bodů 



1. Charakteristika akce 

Rozsah akce (místní, krajská, 

celorepubliková, mezinárodní) 

40 
Úroveň (rekreační, soutěžní, společenská) 

Délka trvání (jednodenní, vícedenní)  

2. Ekonomické parametry žádosti 

Přiměřenost rozpočtu 

30 
Požadovaná procentuální spoluúčast 

města 

Zajištění financování z jiných zdrojů 

3. Význam akce 

Tradice a popularita akce 

 Počet účastníků a návštěvnost veřejnosti 

Zkušenosti s pořádáním akce 

 
 
1. Přiřazení bodů v rámci jednotlivých kritérií.  
2. Sečtení bodů za jednotlivá kritéria.  
3. Pokud některá žádost dosáhne minimálně 51 bodů. 
4. Stanovení navrhované výše dotace:  

100 bodů – 51 bodů   100 % - 51 % z požadované dotace  
  50 bodů –   0 bodů                    0 % z požadované dotace  

5. Navrhovaná výše dotace se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. 

V případě, že součet všech vypočtených částek v rámci tohoto titulu bude převyšovat částku vyčleněnou městem 
Kroměříž na tento dotační titul, budou tyto vypočtené částky plošně kráceny, a to všem stejným procentem. 

 

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti  

 I. výzva – do 31. 7. 2023 

II. výzva – do 30. 11. 2023 

Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně 

Zastupitelstvem města Kroměříže.  

9. 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. 

Formou podpory je účelová neinvestiční dotace.  

 



Na základě tohoto programu jsou podporovány činnosti a akce, které nemají hospodářskou povahu a podpora 

těchto činností a 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.  

10. Závěrečná ustanovení  

 

1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023 

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok 

3. Město Kroměříž si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program, případně některou jeho prioritu, bez udání 

důvodu zrušit. 

4. Informace o návrhu podpory v průběhu schvalovacího procesu nebudou poskytovány.  

Kontaktní osoba: 

Jaroslava Krejčiříková, tel.: 573 321 295, 606 762 604, e-mail: jaroslava.krejcirikova@mestokm.cz 

Dokumenty:  

Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2023, formuláře žádostí, 

smlouvy, vyúčtování a Metodika dotačních programů města Kroměříže v platném znění jsou ke stažení: 

www.mesto-kromeriz.cz 
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