MĚSTO VELTRUSY
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
_______________________________________________________________________________________

Grantový program města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města
na rok 2022
V souladu se Zásadami grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací
z rozpočtu města vyhlašuje zastupitelstvo města Veltrusy dne 2. 3. 2022 tento Grantový
program města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2022.
I.
Podporované oblasti a výše dotace
1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro rok 2022 na účely uvedené
v tomto Grantovém programu činí 400.000 Kč.
2. Podporované oblasti, na které je možno podat žádost, a předpokládaná výše dotací:

Název grantu

Specifikace grantu

Předpokládaná
výše
rozdělovaných
prostředků

Max. výše
dotace v
jednotlivém
případě

Oblast
č. 1

Kulturní,
společenské
a sportovní akce

koncerty, turnaje, besedy,
happeningy, soutěže,
závody, divadelní
představení, akce
pro seniory apod. se zaměřením na všechny
věkové generace, zvláště
na děti, mládež a seniory

100.000 Kč

6.000 Kč

Oblast
č. 2

Obecně prospěšná
činnost v oblasti
sportu, dětí a
mládeže

činnost spolků a neziskových
organizací zaměřujících se
na tělovýchovu, sport, děti
a mládež (včetně provozu)

300.000 Kč

75.000 Kč

3. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dotace
musí být využita v rámci příslušného kalendářního roku a pouze na účel, na který byla
přidělena.
II.
Podávání žádostí
1. Lhůta pro podávání žádosti se stanovuje od 21. 3. 2022 do 11. 4. 2022 do 12:00 hod.
na podatelně MěÚ.
2. Tentýž žadatel může podat žádost jak v rámci Oblasti č. 1 (Kulturní, sportovní
a společenské akce), tak v rámci Oblasti č. 2 (Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu,
dětí a mládeže). V rámci Oblasti č. 1 může jeden žadatel podat maximálně tři žádosti,
v rámci Oblasti č. 2 může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost. Překročení
uvedeného počtu žádostí je důvodem k vyřazení všech žádostí podaných žadatelem
z posuzování.
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III.
Kritéria hodnocení žádostí
1. Podmínkou pro poskytnutí dotace je minimální finanční spoluúčast žadatele ve výši
20 % z celkových nákladů na akci nebo činnost, na niž je žádáno o dotaci.
2. Při hodnocení žádostí se postupuje podle následujících kritérií:
a) Oblast č. 1 (Kulturní, společenské a sportovní akce)
- význam akce pro město a region
- rozsah propagace města
- návaznost akce na předchozí ročníky či aktivity
- originalita a inovativnost u nových akcí
- účast a zájem ze strany občanů města na předchozích ročnících či aktivitách
b) Oblast č. 2 (Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže)
- údržba a provoz nemovitosti
- dopady činnosti žadatele na širokou veřejnost
- zapojení občanů města do činnosti žadatele
- velikost členské základny
- četnost akcí a aktivit žadatele v daném roce
- kontinuita činnosti žadatele
- snaha žadatele o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
- prezentace žadatele navenek
- spolupráce s ostatními organizacemi a městem.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Grantový program může být měněn pouze zastupitelstvem města Veltrusy.
2. Tento Grantový program musí být zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Veltrusy
způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty
pro podávání žádostí, a to po dobu minimálně 90 dnů.
3. Tento Grantový program nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem města
Veltrusy.

Mgr. Filip Volák v. r.
starosta města
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