Město Javorník
PRoGRAM
pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Javorník v roce 2O2O

I.

Účet, na ktený mohou být prostředky poskytnuty

Dotace můžebýt poskytnuta na:

1" Částečnéfinancování veřejně prospěšné činnosti právnické osoby voblasti,sportu,
kultury, vzdělávání a sociální péče

2" Dofinancování jednorázového veřejně prospěšného projektu (akce) v oblasti

sportu,

kultury, vzdělávání a sociální péčerealizovaného právnickou nebo fyzickou osobou

ll.

Důvody podpory stanoveného účelu

Město Javorník mázdjem na rozvoji:

1. Sportovních aktivit občanůměsta, zejména dětí a mládeže
2. Zájmové a kulturní činnosti a konání společenských akcíve městě
3. všestrannévzdělanosti občanůměsta
4, Sociální péčeo občany města

lll.

Předpokládaný objem peněžníchprostředků v rozpoětu města na Program

Předpokládaný objem peněžních prostředků, které budou zahrnuty v rozpočtu města na

rok2020 a budou určenéna tento účel,činí1 000 000,-- Kč.

lV. Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Dotace můžečinit:

1, Na účeluvedený včl. l. odst, 1. Programu (činnost) maximálně 300000,-- Kč na
jednoho žadatele a jeden rok.
2" Na účeluvedený v čl. l. odst. 2 Programu (akce) maximálně 80 000,-- Kč na jednu
akci.

V.

Okruh způsobilých žadatelů

O dotace na'činnost mohou žádat pouze právnické osoby, které provozují veřejně
prospěšnou činnost pro občany města Javorník. O dotace na akce mohou žádat
právnické i fyzické osoby, které na územíměsta Javorníku uspořádají veřejně

2

ProsPěŠnou akci pro obČany města Javorník. O dotace nemohou žádat příspěvkové
orga n izace zřizov ané městem Javorn ík.

Vl.

Lhůta a způsob podání žádosti

Žádosti o dotace podle tohoto Programu lze podávat od 3í. dne nástedujícího po
zveřejnění Programu - nejpozději do 15.1.2020 (í. koto) a do í5.5. 2O2o (2. kolo).
Žádosti je třeba doruČit na Pódatelnu Městského úřadu Javorník, nám. Svobody 134,
79070 Javorník nebo do datové schránky města Javorník lD: ejmbdw.

Vll. Kriteria pro hodnocení žádosti

1.

2.

KomPletnost a formální správnost žádosti a soulad s podmínkami programu

Přínos a efektivita projektu pro město Javorník a jeho občany (cílová skupina, její
velikost, závažnost cílůapod.)

3. DŮvěrYhodnost Žadatele podle referencí a zkušenostízpředchozích let
4. Časová a věcná reálnost projektu
Vlll. LhŮta pro rozhodnutí o žádosti
O PoskYtnutí dotací do výŠe50 0OO,-- Kč rozhodne rada města a o poskytnutí dotací nad
50 000,-- Kč rozhodne zastupitelstvo města v těchto lhůtách:
žádosti doručenédo 15.1 .2020

-

rozhodnuti do 29.2.2O2O,

2. žádosti doručenédo 15.5.2020

-

rozhodnutí do 30.6.2020.

1"

lX. Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Podání kompletní žádosti dle čl. X. Programu, včetně příloh,
2. Žadatel ve stanoveném termínu vyúčtovala vypořádal všechny dotace,

3.
4.
5"

6.

které obdržel

z rozpočtu města v roce 2019.
Dodrženífinančníhorámce programu daného rozpočtem města.

kladné rozhodnutí příslušnéhoorgánu města o poskytnutídotace.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy dle závazného vzoru.

včl. l. odst. 1. Programu (činnost) lze poskytnout jednomu
Žadateli Pouze jedenkrát za rok, Dotaci na účeluvedený v čl. l. odst. 2" programu
Dotaci na ÚČel uvedený

(akce) nelze na tutéžakci poskytnout více než jedenkrát"

x.

vzor žádosti a vzor veřejnoprávní sm|ouvy o poskytnutí dotace
Yzor Žádosti a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace jsou přílohami a nedílnou

souČástítohoto Programu a jsou zveřejněny na www.mestoiavornik.cz
dotace z rozpočtu města.

-

úřednídeska

-

xl. schvalovací doložka
Tento Program schválila Rada města Javorníku na svém 32. zasedání dne 14,10.2019
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