Město Police nad Metují
odbor finančně správní
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Dotační program
SPOLKOVÁ ČINNOST
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
-

Celoroční činnost spolků
Náklady spojené s pořádáním akcí pro členy spolku a akce pořádané mezi podobnými či
stejnými spolky (startovné, odměny, drobné vybavení, cestovné apod.)
Správa majetku (např. údržba), služby spojené s užíváním majetku (např. energie, vodné,
stočné)

Důvody podpory stanoveného účelu:
-

Podpora subjektů, které vyvíjejí veřejné prospěšnou činnost, především jako součást ochrany
a rozvoje zdraví obyvatel na území Policka

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu:
-

1 500 000,- Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
-

1 000 000,- Kč

Okruh způsobilých žadatelů:
-

Spolky se sídlem na území města Police n. Met. nebo působící na území města Police n. Met.

Lhůta pro podání žádosti:
-

1. 11. – 30. 11.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. Prospěšnost pro město Police n. Met. – max. 40 bodů
2. Počet členů do 21 let k 31. 12. roku předcházejícího roku, kdy bude podpora čerpána – max.
20 bodů
3. Poměr žádané částky ku celkovým výdajům spolku – max. 10 bodů
4. Dodržování podmínek dotačního programu – max. 10 bodů
5. Dodržování platné legislativy (včetně OZV města) – max. 10 bodů
6. Celkový počet členů spolku – max. 10 bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
-

Do konce února

Podmínky pro poskytnutí dotace:
-

Bezdlužnost vůči městu a jím zřizovaným organizacím
V případě poskytnutí dotace umístí příjemce logo města Police n. Met. na své propagační
materiály (např. plakáty, dresy nebo jiné vybavení) a webové stránky
V případě poskytnutí dotace napíše příjemce článek o podpořené akci do Polického měsíčníku
Žadatel může podat jednu žádost každý rok
Dotace nemůže být použita na nákup alkoholu a tabákových výrobků

Vyúčtování:
-

Žadatel doloží kopie účetních dokladů ke každé akci zvlášť označené číslem smlouvy
poskytovatele dotace.

Lhůta pro podání vyúčtování:
-

Maximálně do 15. 12. roku, ve kterém je dotace poskytnuta
Maximálně do 15. 1. následujícího roku u projektů realizovaných v prosinci příslušného roku

Vzor žádosti a povinné přílohy:
-

Vzor žádosti a další dokumenty a informace naleznete na webových stránkách města Police n.
Met.
o https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/dotacniprogramy/dp-spolkova-cinnost/
o https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/pokyny-prozadatele/

-

Žadatel k žádosti přiloží:
- Výpis ze spolkového rejstříku
- je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, je od 1.6.2021 povinen (dle zákona č.
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) k žádosti o dotaci
předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího
evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů),
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Úplný a platný výpis ke
stažení
na
webových
stránkách
Evidence
skutečných
majitelů
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
- Výroční zprávu za minulý rok, pokud má spolek povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem
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-

Účetní závěrku, nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
za minulý rok dle povinností stanovených zákonem pro jednotlivé spolky

Adresa, kam je třeba písemně podat žádost:
-

Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Kontaktní osoba:
-

Tereza Kohlová, referentka správy dotací, Městský úřad Police nad Metují, tel. 491 509 996,
mob. 778 777 821, e-mail: kohlova@policenm.cz

Přílohy:
-

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Police nad Metují
Formulář vyúčtování

Schváleno Radou města Police nad Metují dne 29.09.2021

Ing. Jiří Beran, starosta
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