Město Klášterec nad Ohří
na základě usnesení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č. 311/11/2020
ze dne 25.06.2020 vyhlašuje

Dotační program
„Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2021“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří“
(dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č.
443/16/2016 ze dne 22.09.2016.

Zařazení dotačního programu
Čl. I odst. 2 písm. c) Zásad.

Účel podpory
Cílem dotačního programu je komplexní podpora společenského a kulturního života města,
tradičních i nově vznikajících projektů, aktivit směřujících k občanům i k návštěvníkům
města. 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.

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy na úhradu neinvestičních
nákladů. Neuznatelnými náklady jsou nad rámec čl. VII odst. 11 Zásad úhrada energií,
telekomunikační poplatky, mzdy a pojištění zaměstnanců a vybavení kanceláří.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města
400.000 Kč

Výše dotace
Minimální výše poskytované dotace není stanovena. Maximální výše poskytované dotace je
90 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 80.000 Kč.

Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, která pořádá kulturní akci nebo projekt na území města
Klášterce nad Ohří, akce musí být veřejně přístupná.

Lhůta pro podání žádosti
Od 02.11.2020 do 29.10.2021 (rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny
městského úřadu), žádosti budou vyhodnocovány průběžně.

Stanovení konzultačního místa na městském úřadu
Městský úřad Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor finanční
kontaktní osoba:
Ing. Martina Kubištová

e-mail: kubistova@muklasterec.cz

telefon: 474 359 628

Kritéria pro hodnocení žádosti
-

umělecká kvalita a originalita – program kulturní akce (projektu)
připravenost projektu – rozpočet, další zdroje financování
udržitelnost akce – doba trvání projektu (ročník)
zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozích období
počet účastníků zapojených do projektu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žadatelé o dotaci do 50.000 Kč budou informování o výsledku dotačního řízení do dvou
měsíců od podání úplné žádosti, ostatní žadatelé do čtyř měsíců.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz příloha) v jednom
vyhotovení a sešité. Bude-li žádost vyplněna ručně, musí být použito hůlkové písmo.
Nečitelná žádost bude vyřazena z hodnocení.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanými přílohami lze
zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Městského úřadu Klášterce nad Ohří
v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT - „Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2021“
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Žádosti se nevracejí.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou přílohy specifikované v Zásadách čl. VI odst. 2.
Žádost o dotaci včetně vzoru čestného prohlášení se nachází na webových stránkách města:
http://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace

Termín vyúčtování
Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace poskytovateli v souladu
s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě a v Zásadách do 30 dnů po ukončení
realizace projektu.

Zveřejněno:
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