DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA JÍLOVÉ NA ROK 2019
Slovní označení
dotačního programu

Podpora veřejně prospěšných činností a aktivit v oblasti kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání a jiného organizování volného času

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem města Jílové dne 9. 4. 2019

Typ dotace

Neinvestiční dotace

Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci

13. 5. 2019 - 25. 5. 2019

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

do 100 dnů od uplynutí lhůty pro podávání žádostí o dotaci

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu města Jílové na podporu stanoveného účelu

850.000 Kč *

* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva města Jílové o rozpočtu města Jílové, rozpočtového opatření, vratek
nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové
kázně a příslušného penále, přesun peněžních prostředků z jiných dotačních programů,
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva města Jílové o rozpočtu města Jílové, rozpočtového opatření nebo
převodu peněžních prostředků do jiného dotačního titulu.

Zaměření dotačního programu
Cíl dotačního
programu

Vytvářet podmínky pro realizaci volnočasových aktivit ve městě Jílovém

Účel, na který může
být dotace
poskytnuta

Podpora projektů zahrnující aktivity spolku v průběhu celého roku: pravidelné
volnočasové aktivity, provoz kluboven, kulturní činnosti, aktivity, které
přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, rozvoj základní pohybových
dovedností. Podpora činností a aktivit fyzických a právnických osob
zaměřených na kulturu, sport, výchovu a vzdělávání a další volnočasové
aktivity, které přispívají k rozvoji společenského a veřejného života ve městě.

Důvody peněžní

Podpora aktivit dětí, mládeže i dospělých osob ve volném čase. Vytváření
základních podmínek pro zkvalitnění materiálně technického zázemí pro

Důvody peněžní
podpory stanoveného
účelu

základních podmínek pro zkvalitnění materiálně technického zázemí pro
plánovanou činnost. Podpora žadatelů v případě nedostatku vlastních
finančních prostředků na financování aktivit prospěšnych pro zkvalitnění života
občanů a rozvoj města.

Doba, po kterou mohou být dotační prostředky využity
od 1.5.2019 do 30.4.2020

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Právnické i fyzické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na území Města Jílové

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Maximální výše dotace v jednotlivém případě

250.000 Kč

Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích

Způsob čerpání dotace

50%

Peněžní prostředky se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jílové. Čerpání i využití těchto
účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které jsou specifikovány v
Pravidlech pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
města Jílové.

Kritéria pro hodnocení žádosti
Hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Tradice (akce)
Dlohodobost (činnosti)
Kompexnost, rozsah a systematičnost akce (činnosti)
Podpora dětí a mládeže
Územní dosah projektu

Rozsah
bodové škály
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech hodnotících kritériích.

Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Jílové na podporu stanoveného účelu. Pro účely krácení
dotace použije poskytovatel výsledky bodového hodnocení jednotlivých žádostí (celkový počet bodů z
hodnocení všech kritérií).

Další podmínky dotačního programu
1) Program se řídí Pravidly pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města Jílové
2) Žadatel smí podat nejvýše 1 žádost v rámci vyhlášeného programu.

Způsob doručení žádosti o dotaci městu Jílové
Listinnou podobu žádosti o dotaci i s povinnými přílohami lze podat:
osobě do podatelny města: budova Městského úřadu Jílové, Mírové nám.280, 407 01 Jílové
poštou na adresu: Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
do datové schránky města: bx8btu8

Vzor žádosti o dotaci
Vzor žádosti o dotaci i se vzory příloh je dostupný na internetových stránkách města Jílové:
www.mujilove.cz

Kontaktní osoby
Bc. Veronika Vyšatová, vedoucí OF
Kontakt:
Tel.: 412 557 731, email: fin1@mujilove.cz

