Zásady pro udělování dotací na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu města Klášterce nad Ohří na rok 2016
Čl. I
Základní cíle
1. Cílem dotačního programu je komplexní podpora společenského a kulturního
života města, tradičních i nově vznikajících projektů, aktivit směřujících
k občanům i k návštěvníkům města.
2. Podporované kulturní akce mají za cíl podílet se na vytváření image Klášterce
nad Ohří jako kulturního města pro všechny věkové kategorie v průběhu
celého roku.
3. Cílem není podpora ryze komerčních kulturních akcí a akcí na podporu
politických stran a hnutí.
Čl. II
Výše dotace
1. Na kulturní akci může žadatel získat až 90 % nákladů, maximální výše
příspěvku je 70 000 Kč.
2. U dotací vyšších než 50 000 Kč rozhodne o přidělení prostředků Zastupitelstvo
města Klášterce nad Ohří.
Čl. III
Žadatelé o dotaci
1. Žádost o poskytnutí dotace může podat fyzická osoba s trvalým bydlištěm na
území ČR nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
2. Příspěvková organizace města může podat žádost pouze v případě, že akce
není finančně kryta z jejího rozpočtu.
Čl. IV
Způsob podávání žádostí
1. Žádosti lze podat osobně na podatelně Městského úřadu v Klášterci nad Ohří
nebo zaslat poštou.
2. Žadatelé mohou po předchozí domluvě konzultovat své žádosti až do jejich
podání s Odborem komunikace a cestovního ruchu MÚ Klášterec nad Ohří.
Čl. V
Rozhodnutí o přidělení dotace
1. přidělení dotace rozhoduje rada města na základě doporučení komise pro
kulturu a cestovní ruch.
2. Komise pro kulturu a cestovní ruch zasedne v případě podání nejméně 5
žádostí nebo minimálně jednou za 3 měsíce.
3. Po zasedání komise pro kulturu a cestovní ruch budou na následující jednání
rady města předloženy podklady.
4. O výsledku budou žadatelé informováni písemnou formou.

Čl. VI
Podmínky účasti na dotačním programu
Konání akce na území města Klášterce nad Ohří
Veřejná akce
Bezproblémovost (případné) předchozí spolupráce
Čl. VII
Kritéria hodnocení
Umělecká kvalita a originalita
Připravenost projektu
Udržitelnost akce
Čl. VIII
Povinnosti žadatelů
1. Příjemce se zavazuje propagovat akci v souladu s požadavky poskytovatele
dotace. Na propagačních materiálech (letáky, programy, plakáty) a na
případných webových stránkách, v kabelové televizi a v ostatních využitých
médiích, i na akci samotné musí uvádět logo města a informaci, že akci
finančně podpořilo město Klášterec nad Ohří. Použití loga města musí být
odsouhlaseno odborem komunikace a cestovního ruchu (e-mailem).
2. Příjemce dotace je povinen doložit vyúčtování projektu nejpozději 30 dní od
ukončení akce, a to formou soupisu všech dokladů souvisejících s realizací
akce na předepsaném formuláři. Vyúčtování se podává písemně, poštou nebo
prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Klášterci nad Ohří.
3. Příjemce poskytovateli doloží kopie jednotlivých účetních dokladů (faktury,
účtenky, doklady o zaplacení apod.) a smluv (v případě platby uměleckého
honoráře, nájmu prostor apod.).
Čl. IX
Marketingová spolupráce
Odbor komunikace a cestovního ruchu poskytne marketingovou podporu formou
zveřejnění akce na webových stránkách města, případně dalších informačních
kanálech. Ostatní formy propagace (např. konzultace ohledně dalších možností
propagace) jsou možné po předchozí domluvě.
Čl. X
Náležitosti žádosti
Žadatel o finanční podporu předloží:
− žádost o přidělení dotace
− rozpočet akce
− čestné prohlášení o bezdlužnosti
− kopii stanov nebo statutu v případě jejich existence (pouze u žadatelů, kteří
žádají poprvé nebo u kterých došlo ke změně stanov nebo statutu)
− kopii dokladu o přidělení IČ (pouze u žadatelů, kteří žádají poprvé)
Neúplné žádosti budou vyřazeny.
Čl. XI
Neuznatelné náklady
−
−
−
−

úhrada energií
pokuty a penále
telekomunikační poplatky
mzdy a pojištění zaměstnanců

− investiční náklady a vybavení kanceláří
Čl. XII
Konzultační místo a příjem žádostí
Odbor komunikace a cestovního ruchu
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 359 699
e-mail: okm@muklasterec.cz
Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Výše přidělené dotace a obsah žádosti o dotaci mohou být zveřejněny.
Zásady pro udělování dotací na podporu kulturní činnosti z rozpočtu města
Klášterce nad Ohří na rok 2016 byly schváleny Radou města Klášterec nad Ohří
dne 15.10.2015 Usnesením č. 725/29/2015.
Přílohy:
č.1: žádost o poskytnutí dotace včetně rozpočtu
č.2: čestné prohlášení
č.3: vyúčtování dotace

