Město Roudnice nad Labem vyhlašuje dotační program
MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH
pro rok 2020
Program vyhlašuje Město Roudnice nad Labem
na základě § 10c odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění
a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Roudnice nad Labem ….
Účel dotace: finanční podpora aktivit, které vedou k prohlubování spolupráce se zahraničními
partnery, navazování nových kontaktů, reprezentace města v zahraničí, získávání nových
zkušeností.
Z tohoto programu lze dále podporovat akce, které svým významem zvýší a zatraktivní
nabídku produktů cestovního ruchu.
V rámci tohoto projektu mohou být podporovány následující aktivity:

reprezentace města na akcích pořádaných v zahraničí v různých oblastech
činnosti (sport, kultura, vzdělávání…), které daný subjekt provozuje
(u právnické osoby dle svých zakladatelských dokumentů)
 podpora účasti zahraničních subjektů na kulturních, sportovních a společenských
akcích pořádaných v Roudnici nad Labem a na „Zálabí“
 podpora mezinárodní spolupráce mezi městy, se kterými má Roudnice nad
Labem uzavřenu partnerskou smlouvu v oblasti kultury, sportu, vzdělávání,
tradic a volného času; podpora propagace města Roudnice nad Labem a rozvoj
cestovního ruchu a turismu
 akcí směřujících k rozvoji cestovního ruchu (veletrhy, propagační materiály
o městě Roudnice nad Labem a okolí, akce propagující regionální zastoupení
(výrobky, výpěstky, lidské dovednosti apod.)
 rozšíření turistické nabídky ve městě a její propagace
Důvod podpory: Podpora žadatelů, kteří jsou schopni výsledky své činnosti prezentovat
v mezinárodním měřítku. Zvýšení atraktivity města Roudnice nad Labem za účelem zvýšení
počtu tuzemských i zahraničních turistů.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Roudnice nad Labem na podporu stanoveného účelu: 400.000 Kč.
Maximální výše dotace: 30.000 Kč na jeden projekt
V případě, že výše všech požadovaných dotací převýší celkově stanovený objem peněžních
prostředků, bude výše přidělené dotace krácena podle relace mezi součtem požadavků
jednotlivých žadatelů a celkově stanoveným objemem peněžních prostředků. Částky se
zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů.
Okruh způsobilých žadatelů: nepodnikatelské subjekty, organizace a spolky neziskového
charakteru, (zejména: zapsaný spolek, pobočný spolek), obecně prospěšné společnosti, které
mají sídlo v Roudnici nad Labem nebo mají ve svém názvu „Roudnice nad Labem“. Další
skupinou jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Roudnici nad Labem, které provozují
sportovní činnost, jsou registrované v příslušném sportovním svazu, případně osoby aktivně
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provozující hudební, výtvarnou či jinou kulturní činnost a osoby, které se zúčastní
vědomostních soutěží. Osoba, která se zúčastní vědomostní soutěže a nemá trvalé bydliště
v Roudnici nad Labem, může být na vědomostní soutěž vyslána školou se sídlem v Roudnici
nad Labem.
Lhůta pro podání žádostí:
Žádosti lze podávat v termínu od 17. 1. 2020 do 10. 2. 2020 v úředních hodinách úřadu.
Žádosti doručené mimo stanovený termín (před i po vyhlášeném termínu pro podávání
žádostí), budou z posuzování vyřazeny, přičemž rozhoduje datum přijetí na podatelně MěÚ
nebo datum doručení do datové schránky.
Žádost musí být doručena způsobem uvedeným v „Zásadách pro udělování neinvestičních
dotací z programu dotační politiky Města Roudnice nad Labem – odbor školství kultury
a sportu pro rok 2020“ (dále jen Zásady), s označením dotačního titulu:
Dotace – mezinárodní aktivity, cestovní ruch 2020
Kritéria pro hodnocení žádostí:
Dotace bude přidělena žadatelům na základě žádosti, která bude splňovat veškeré požadované
náležitosti dle podmínek pro poskytování dotací uvedených v „Zásadách“, a to buď
v maximální výši, nebo v krácené výši jak je uvedeno shora.
Při hodnocení žádostí se zohledňují tyto skutečnosti:
 rozpočet a hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků
 podrobnost a srozumitelnost popisu projektu v žádosti
 schopnost zajistit vícezdrojové financování projektů
 předpokládaný počet účastníků akce
 délka akce
 velikost a složení cílové skupiny, upřednostněny jsou akce pro děti a mládež
 dostupnost akcí pro veřejnost
 atraktivita, jedinečnost projektu
 přímá propagace města
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Zveřejnění programu: 16. 12. 2019 – 16. 3. 2020
Lhůta pro podání žádostí: 17. 1. 2020 – 10. 2. 2020
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: nejpozději do 30. 6. 2020, přičemž do jednoho měsíce od
uzávěrky přijetí žádostí bude návrh na přidělení dotací předložen Radě města Roudnice nad
Labem a poté případně do prvního následujícího jednání Zastupitelstva města Roudnice nad
Labem.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotaci lze poskytnou na základě žádosti prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Po nabytí
účinnosti smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka příjemci na jeho účet.
Náležitosti žádosti včetně obecných požadovaných příloh, způsoby doručení žádosti, některé
neuznatelné náklady projektu a obecné podmínky poskytnutí programové dotace a její užití
jsou obsaženy v „Zásadách“.
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V žádosti tohoto programu je nutné dále uvést a případně doložit skutečnosti, které mají
vliv na hodnocení žádosti (viz shora).
Dotaci lze použít na
do 31. prosince 2020.

náklady,

které

prokazatelně

vznikly od

1.

ledna

2020

Příjemce dotace je po realizaci projektu povinen přidělené finanční prostředky řádně
vyúčtovat a ve smluvně stanoveném termínu předložit vyúčtování na předepsaném formuláři.
Způsob a obsah vyúčtování budou uvedeny ve smlouvě (dokládá se použití dotace, ostatní
výdaje do výše celkově použitých finančních prostředků na projekt se pouze vykazují).
Uznatelné náklady jsou ty, které splňují níže uvedené podmínky:
 vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto programu,
 byly skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví na účetních dokladech příjemce,
jsou ověřitelné, podloženy prvotními doklady,
 vznikly příjemci v přímé souvislosti s akcí.
Uznatelné náklady jsou např.:
 úhrada cestovného (včetně pojištění),
 startovné, registrační poplatky, poplatek za přihlášku do soutěže
 náklady na ubytování při vícedenní akci (nutné doložit objednávku, fakturu a seznam
ubytovaných účastníků),
 náklady na zajištění pohoštění pro pozvané hosty, v ceně a místě obvyklé
 náklady na propagaci akce (výroba propagačních materiálů, jejich tisk a distribuce,
prezentace v médiích, výroba, tisk diplomů),
 náklady spojené s vydáním propagačních materiálů o Roudnici nad Labem, Podřipska
či spolku,
 náklady na tlumočníka
Na tento program může žadatel podat maximálně 2 žádosti.
Forma dotace: neinvestiční dotace
Informace o povaze dotace: podpora de minimis

V Roudnici nad Labem

……………………………..
Ing. František Padělek
starosta
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