Město Roudnice nad Labem vyhlašuje dotační program
PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
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 č. …….
Účel dotace: finanční podpora sportovním klubům při přípravě projektové dokumentace na
realizaci plánovaného záměru, tj. na opravu, rekonstrukci, změnu či výstavbu objektu, který je
ve výhradním vlastnictví žadatele nebo bude žadatelem vystavěn.
Důvod podpory: podpora na zhotovení projektové dokumentace, která následně bude moci
být využita jako jeden z podkladů pro podání žádostí o investiční dotaci u kteréhokoliv
poskytovatele dotace.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Roudnice nad Labem na podporu stanoveného účelu: 120.000 Kč.
Maximální výše dotace: 40.000 Kč na projekt
V případě, že výše všech požadovaných dotací převýší celkově stanovený objem peněžních
prostředků, bude výše přidělené dotace poměrně 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: sportovní organizace a sportovní spolky neziskového
charakteru, (tj. zapsaný spolek, pobočný spolek), které mají ve veřejném rejstříku nebo
v zakladatelských dokumentech uvedeno provozování sportovních činností a zároveň mají
sídlo v Roudnici nad Labem nebo mají ve svém názvu „Roudnice 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 – Projektová dokumentace 2020
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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 poměrně krácené výši jak je uvedeno shora.
Při hodnocení žádostí se zohledňuje
 potřebnost uskutečnění projektu stavebního záměru
 rozpočet a hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků
 podrobnost a srozumitelnost popisu projektu v žádosti
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“.
Dále žadatel doloží výpis z listu vlastnictví, z něhož bude zřejmé, že je výhradním
vlastníkem nemovitosti (pozemku nebo pozemku, jehož součástí je stavba), ke které má být
projektová dokumentace vyhotovena, přičemž nemovitost se musí nacházet v katastrálním
území Roudnice nad Labem, Podlusky nebo Vědomice.
V žádosti žadatel popíše srozumitelně záměr, na který se má projektová dokumentace
vztahovat a předloží cenové nabídky na zhotovení PD.
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).
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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,
 vznikly příjemci v přímé souvislosti s vyhotovením projektové dokumentace,
 byly skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví na účetních dokladech příjemce,
jsou ověřitelné, podloženy prvotními doklady.
Ostatní náklady jsou neuznatelné.
Na tento program může žadatel podat maximálně 1 žádost.
Forma dotace: neinvestiční dotace
Informace o povaze dotace: podpora de minimis

V Roudnici nad Labem

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