Program pro poskytování dotací Obce Petrohrad
v roce 2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů

Schválený Zastupitelstvem Obce Petrohrad na 2.řádném zasedání dne 10.12.2018
číslo usnesení 06/02/2018 včetně příloh.
1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty § 10c odst. 2 písm. a)
1. Celoroční pravidelná činnost spolků působících na území Obce Petrohrad,
2. Projekty akcí, které podporují rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit v obci Petrohrad
(především zaměřené na mládež a seniory),
3. Projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, především práci s dětmi a mládeží,
4. Projekty kulturně – společenské a sportovní, které prezentují Obec Petrohrad v regionálním,
krajském, celostátním a mezinárodním měřítku,

2. Důvody podpory stanoveného účelu § 10c odst. 2 písm. b)
Dotační program se vyhlašuje jako výraz účasti Obce Petrohrad na zlepšení sportovního,
volnočasového, kulturního, vzdělávacího a celospolečenského vyžití občanů Obce Petrohrad.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu § 10c odst. 2 písm. c)
V roce 2019 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 300 000,-Kč

4. Kritéria pro stanovení výše dotace § 10c odst. 2 písm. d)
Maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude
individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:
1. Upřednostňují se projekty a činnost lokálního charakteru, které se realizují na území Obce
Petrohrad a které výrazně přispějí ke zlepšení sportovního, kulturního, volnočasového,
vzdělávacího a celospolečenského vyžití občanů Obce Petrohrad, a které realizuje subjekt
působící trvale v obci.
2. Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů
popisujících projekt nebo činnost a není na ní právní nárok.

5. Okruh způsobilých žadatelů § 10c odst. 2 písm. e)
O poskytnutí dotace se může ucházet právnická osoba, nestátní neziskové organizace NNO (zapsaný
spolek, pobočný spolek), fyzická osoba, příspěvková organizace a zájmové útvary, které nemají ke dni
podání žádosti žádné neuhrazené závazky vůči státu a Obci Petrohrad.

6. Lhůta pro podání žádosti § 10c odst. 2 písm. f )
Program dotací se vyhlašuje ke dni 14.12.2018
Termín pro doručování žádostí 14.1.2019-1.3.2019

7. Kritéria pro hodnocení žádosti § 10c odst. 2 písm. g)
1. Každá žádost o poskytnutí dotace bude zkontrolována z hlediska formální správnosti a v případě
splnění veškerých formálních požadavků, bude posouzena po obsahové stránce finančním a
kontrolním výborem.
2. Žádosti budou posuzovány dle následujících kritérií:
- Soulad projektu nebo činnosti s vyhlášeným programem, přínosy realizace projektu nebo činnosti,
jeho cíle.
- Vymezení cílové skupiny, její velikost, složení, její aktivní zapojení, vazba projektu nebo činnosti na
potřeby cílové skupiny.
- Kvalita projektu, originalita, nápaditost, tradice, věcná a časová proveditelnost,
- Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, bezchybnost a adekvátnost položek rozpočtu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti § 10c odst. 2 písm. h)
Všichni žadatelé budou o výsledku rozhodování o dotaci informováni v návaznosti na termín jednání ZO
Petrohrad nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí tohoto orgánu o poskytnutí dotace.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace § 10c odst. 2 písm. i)
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytnutí dotací z rozpočtu Obce
Petrohrad. viz.příloha č.1 Programu

10. Vzor žádosti a seznam povinných příloh § 10c odst. 2 písm. j)
Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást programu:
Příloha č.1 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Petrohrad
Příloha č.2 Žádost o poskytnutí dotačního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu Obce Petrohrad na rok
2019
Příloha č.3 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrohrad na rok 2019.
Příloha č.4 Závěrečná zpráva o realizaci projektu a činnosti včetně vyúčtování čerpání dotace
z rozpočtu Obce Petrohrad v roce 2019.

