Program podpory kultury a sportu na území MČ Praha - Běchovice

pro rok 2020
(grantový program)

Městská část Praha - Běchovice (dále jen "MČ Praha - Běchovice") poskytuje ze svého rozpočtu v souladu
se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů dotace na činnost a akce v oblasti kultury a sportu (dále jen "granty"). MČ Praha Běchovice poskytuje granty především za účelem vytvoření podmínek pro uspokojování

potřeb svých

občanů a podpory rozvoje občanské společnosti.
Grantový program pro rok 2020 schválil Rada MČ usnesením Č. 4/023/2019 dne 4.9.2019

s tím, že

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu bude ve výši 350000,- Kč.
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o jejím poskytnutí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Obecné podmínky pro poskytování grantů MČ Praha - Běchovice
1.

Vymezení okruhu žadatelů
a) Předkladatelem žádosti o grant může být:
•

právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR (např.
nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace,
nadační fond, tělovýchovná

jednota, nezisková organizace církve, jiná organizace

prokazatelně nekomerčního charakteru aj.)
•

fyzická osoba

b) Žádost o grant předkládá právnická osoba nebo její organizační jednotka a fyzická osoba
s trvalým pobytem v MČ Praha - Běchovice. Pouze ve výjimečných případech může mít sídlo
mimo MČ Praha - Běchovice v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu
jsou obyvatelé MČ Praha - Běchovice.

2.

Podmínky pro poskytnutí dotace
a)

Výše příspěvku z Grantového programu může činit maximálně
Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů.
b) Grant namůže být použit za účelem zisku.
c) Z Grantu nelze hradit
•

komerční a podnikatelské aktivity

•

investiční náklady

•
•

daně a odvody
alkohol a cigarety

30.000 Kč pro 1 žádost.

3.

Pravidla pro předkládání žádostí o grant
a)

Žádost o grant MČ Praha - Běchovice se předkládá na předepsaném formuláři, ke kterému
žadatel přiloží následující povinné přílohy:
Žadatel (kromě žadatele fyzické osoby - občana) předloží k žádosti:
~

originál

nebo

úředně

ověřenou

kopii

stanov

organizace,

výpisu

z OR nebo

živnostenského listu (ne starší 3 měsíců), nebo jiný relevantní doklad prokazující právní
subjektivitu

žadatele, pokud právní subjektivitu

nelze ověřit ve veřejném

rejstříku

(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlostníků
jednotek a rejstřík obecně prospěšnýchspolečností.)

~

doklad prokazující pravomoc k jednání a podepisování za žadatele pro oprávněnou
osobu, popřípadě originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci

~

čestné prohlášení

o bezdlužnosti

vůči MČ Praha - Běchovice na předepsaném

formuláři

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

4.

Žadatel fyzická osoba - občan předloží při podání žádosti občanský průkaz.
Pokud podává žadatel více žádostí o grant, bude uvedená povinná příloha č. 3 předložena
pouze jednou pro všechny žádosti o grant.
Formulář žádosti a přílohy Č. 2, 3, a 4 jsou vyvěšeny na webových stránkách ÚMČ Praha Běchovice na adrese www.praha-bechovice.cz v sekci: Úřad městské části/Tiskopisy ke stažení
nebo k dispozici v tištěné podobě v podatelně ÚMČ Praha - Běchovice.
Žádost včetně příloh musí byt vyplněna čitelně (PC, psací stroj, hůlkové písmo). Pokud dojde
k opravě, je nutné tuto opravu parafovat podavatelem žádosti. Nekonkrétní, nečitelné a
chybně vyplněné žádosti či žádosti bez povinných příloh nebudou zařazeny do následného
projednání grantů.
Žádost včetně požadovaných příloh je nutné podat v tištěné podobě osobně nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do podatelny ÚMČ Praha - Běchovice.
V případě zaslání žádosti o grant poštou rozhoduje razítko pošty (datum přijetí poštou
nejpozději v den uzávěrky).
Lhůta pro podání žádostí je od 1. listopadu 2019 do 2. prosince 2019 do 14:00 hod.
Podaná žádost se žadateli nevrací.
Žadatel o grant je povinen zajistit realizaci schváleného projektu vždy do konce příslušného
kalendářního roku.
MČ Praha - Běchovice si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, dojde-Ii ke
změnám souvisejících předpisů

Posuzování a hodnocení žádostí
a)

Podané žádosti, kromě žádostí nesplňujících požadované náležitosti,

budou vyhodnoceny

Komisí pro výchovu a vzdělávání RMČ a orgánům samosprávy bude předložen návrh na
přidělení dotací ke konečnému rozhodnutí.
b)

Rozhodnutí ZMČ o poskytnutí finančních příspěvků bude zveřejněno na úřední desce ÚMČ
Praha - Běchovice formou usnesení ZMČ.

c)

Granty nejsou nárokovou položkou a jsou závislé na výši schválených finančních prostředků
určených pro tuto oblast v rámci rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2020.

d)

Grant nemusí být přidělen v plné výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným ve
veřejnoprávní smlouvě.

e)

Poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze
odvolat.

f)

g)

Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytnutí grantu budou z dalšího vyřazeny.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
kriterium

max. počet
bodů

Tradice

100

Počet účastníků

200

Motivace

200

Časová náročnost

100

Otevřenost pro veřejnost

150

Podíl vlastních prostředků

50

Maximálně tedy může být žádost ohodnocena 800 body. Jednotliví členové přidělují ve
stanoveném rozmezí pro dané žádosti body. Následně bude vyhodnocen
průměr
k jednotlivému kritériu a bude stanoveno pořadí dle dosaženého součtu. Finance budou
rozděleny dle pořadí bodového hodnocení v plné výši do vyčerpání přidělených prostředků.
Zbývající zůstatek, který nedosahuje výše požadovaného příspěvku, bude přidělen dalšímu
žadateli na částečnou úhradu jeho požadavku.
5.

Seznámení s výsledky grantového řízení

a)

Rozhodnutí ZMČ o poskytnutí finančních příspěvků bude zveřejněno na úřední desce ÚMČ
Praha- Běchoviceformou usneseníZMČdo 10 dnů po konání ZMČ.

b) V případě přidělení Grantu bude žadatel vyzván telefonicky nebo e-mailem k podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
c)

6.

V případě nepřidělení grantu není MČ Praha- Běchovice povinna informovat žadatele o této
skutečnosti, stejně jako o důvodech nepřidělení finančních prostředků.

Poskytnutí finančních prostředků

a) Grant formou účelové dotace bude poskytnut až po schválenírozpočtu MČ Praha- Běchovice
na rok 2020.
b) Úspěšným žadatelům budou finanční prostředky uvolněny na základě smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu MČ Praha- Běchovice,která bude uzavřena mezi MČ Praha- Běchovice a
příjemcem grantu.
c) V případě, že žadatel o grant nepodepíše smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy k jejímu
podpisu, má se za to, že grant nepřijal a finanční prostředky zůstávají v rozpočtu MČ PrahaBěchovice.

d) Příjemce finančních prostředků předloží poskytovateli MČ Praha - Běchovice vyúčtování dotace
do dvou měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního
roku. Formulář pro vyúčtování dotace je součástí Závěrečné zprávy.
e) Pokud příjemce dotace nepředloží vyúčtování v daném termínu, může poskytovatel požadovat
po příjemci smluvní pokutu až do výše 50% poskytnuté dotace.
f)

Použití

grantu

veřejnoprávními

podléhá

veřejnoprávní

prostředky.

kontrole

Neoprávněné

nakládání

s přiděleným

grantem,

použití nebo zadržení poskytnutých

tj.

finančních

prostředků bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

7. Propagace a prezentace městské části
Příjemce grantu je povinen uvádět na propagačních materiálech, že je akce pořádána za podpory
MČ Praha - Běchovice a dle možností umístit její logo.

8. 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 veřejnosprávní

smlouvy.

Osobní údaje budou uchovány po

nezbytně dlouhou dobu v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Přílohy:

1. Formulář žádosti
2. Podklady pro grantové řízení
3. Čestné prohlášení
4. Finanční vyúčtování dotace a závěrečná hodnotící zpráva

V Praze - Běchovicích dne 4.9.2019

