Programy pro poskytování dotací pro rok 2022 na území městské části Praha 21

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy poskytuje v rámci svého rozpočtu programové dotace. Dotační
řízení probíhá v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Programy pro poskytování
dotací schvaluje rada městské části.
Programové dotace představují záměr městské části podpořit vybranou oblast aktivit v oblasti kultury,
sportu, volnočasových aktivit, školství a životního prostředí
Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 21
na programové dotace v roce 2022 je 500.000,- Kč (jednotlivé žádosti nesmí přesáhnout 50 tis. Kč).
Žadatel může předložit nejvýše tři projekty v rámci dotačních programů v celkovém součtu jednotlivých
žádostí nepřesahující částku 50 tis. Kč.
Žádosti o dotaci do 50 tis. Kč (včetně) schvaluje rada městské části a nad 50 tis. Kč zastupitelstvo.
Žádosti lze podávat v termínu 11. 11. 2021 – 10. 12. 2021 v tištěné podobě osobně nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do podatelny Úřadu městské části Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9 (při podání poštou je rozhodující datum podání na poště).
Žadatelem může být:
a) právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR. Jde o spolky,
nadace, nadační fond, obecně prospěšné společnosti, tělovýchovné jednoty, neziskové
organizace církve nebo další organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.
b) fyzická osoba
Podmínkou podání žádosti je trvalý pobyt nebo sídlo v městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy.
Ve výjimečných případech může být trvalý pobyt nebo sídlo mimo městskou část, a to pouze pokud je
projekt určen převážně pro obyvatele městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy.
Žádost o poskytnutí dotace
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. Formulář
je k dispozici na podatelně Úřadu městské části Praha 21 a na stránkách www.praha21.cz.
Povinnou náležitostí žádostí je:
•

•

u právnických osob:
a) originál nebo úředně ověřená kopie stanov organizace, výpisu z obchodního rejstříku
nebo živnostenského listu (ne starší než 3 měsíce), pokud právní subjektivitu nelze ověřit
ve veřejném rejstříku.
b) doklad prokazující pravomoc k jednání a podepisování za žadatele pro oprávněnou osobu,
popř. plnou moc
u fyzických osob:
a) kopie občanského průkazu

Žádost musí být vyplněna čitelně. Nekonkrétní, nečitelné a chybně vyplněné žádosti nebo žádosti bez
povinných příloh nebudou zařazeny do následného projednávání dotací.

Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Jednotlivá žádost nesmí přesáhnout částku 50 tis. Kč a v případě podání více žádostí musí součet
požadovaných částek činit max. 50 tis. Kč.
2) Dotace nemůže být použita za účelem zisku.
3) Z dotace nelze hradit:
- Komerční a podnikatelské aktivity,
- Investiční náklady
- Daně a odvody
- Alkohol a cigarety
4) Žadatel se zavazuje k dodržování obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání
pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze.
Hodnocení žádostí:
1) Referent – zaeviduje a případně vyzve k doplnění žádostí ve lhůtě 7 dnů.
2) Podané žádosti budou vyhodnoceny Dotační komisí RMČ a následně bude předložen radě
návrh na přidělení dotací ke konečnému rozhodnutí.
3) Výsledky dotačního řízení budou po schválení radou zveřejněny na internetových stránkách
www.praha21.cz.
4) Na dotace není právní nárok a jsou závislé na výši prostředků určených pro dotační oblast.
5) Dotace nemusí být přidělena v plné výši a lze ji čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným ve
veřejnoprávní smlouvě.
6) Poskytnutí dotace nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze
odvolat.
7) Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytování dotace budou vyřazeny, z důvodu:
-

nedodržení termínu pro podání žádosti,

-

neúplné nebo nevyhovující žádost dle stanovených podmínek

-

jedná-li se o komerční a podnikatelské aktivity

Kritéria hodnocení žádostí (projekt může získat max. 100 bodů):
−

zdůvodnění potřebnosti a přínosu projektu pro občany města

−

Počet zapojených osob, např. dětí, seniorů apod.

−

Zkušenosti žadatele s realizací projektů

−

Spolupráce na akcích pořádaných městskou částí

−

Úroveň zpracování projektu (správnost a přesnost vyplnění, přiměřenost výdajů uvedených v
žádosti vzhledem k významu a rozsahu akce, aktivity, jejich účelnost a hospodárnost)

−

Vlastní podíl spoluúčasti, schopnost zajistit si další financování projektu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
a) Úspěšným žadatelům budou prostředky uvolněny na základě podepsané smlouvy o poskytnutí
dotace, která bude uzavřena mezi městskou částí a příjemcem dotace.
b) V případě, že žadatel smlouvu nepodepíše do 30 dnů od obdržení výzvy k jejímu podpisu, má
se za to, že dotaci nepřijal a finanční prostředky zůstávají v rozpočtu městské části.

Vypořádání dotace
a) Příjemce dotace je povinen předložit vypořádání dotace na předepsaném formuláři a v plném
rozsahu požadovaných údajů, a to do 2 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 15. 1.
2023.
b) Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování v daném termínu, může poskytovatel požadovat
po příjemci smluvní pokutu až do výše 50% poskytnuté dotace.
c) Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s přidělenou dotací. Neoprávněné
použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků bude považováno za porušení
rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Žadatel o dotaci je povinen zajistit realizaci schváleného projektu do konce roku 2022. Finanční
prostředky je nutné čerpat a vyčerpat v daném kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě, že:
a)
b)
c)
d)

neuskuteční akci/projekt, na který mu byly finanční prostředky poskytnuty,
nevyužije poskytnuté finanční prostředky pro stanovený účel,
nevyužije plnou výši poskytnuté dotace – vrací se nevyužitá část finančních prostředků,
vykáže v závěrečném vyúčtování zisk – vrací se část dotace ve výši vytvořeného zisku.

Příjemce je povinen před vrácením dotace na účet poskytovatele oznámit tuto skutečnost
poskytovateli písemným upozorněním (formou e-mailu na email karolina.stastna@praha21.cz)

Propagace městské části
Příjemce dotace je povinen uvádět na propagačních materiálech, že je akce podpořena městskou částí
Praha 21 i s využitím loga městské části.
Ochrana osobních údajů
Poskytovatel požaduje uvedení osobních údajů daných § 10a zákona č. 250/2000 Sb., zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to za účelem posouzení oprávněnosti žádosti, jejího
vyhodnocení a případného sepsání veřejnoprávního smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po
nezbytně dlouhou dobu v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Přijímání žádostí o programové dotace: 11. 11. 2021 – 10. 12. 2021
Informace o dotačním řízení poskytuje: Ing. Karolína Šťastná, referent FO, tel. 281 012 920, e – mail:
karolina.stastna@praha21.cz.
Tyto Programy pro poskytování dotací pro rok 2022 byly projednány a schváleny Radou MČ Praha 21
usnesením č. RMČ81/1198/21 ze dne 5. 10. 2021 a jsou zveřejněny na webových stránkách
www.praha21.cz.

