VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU

Název dotačního programu:

Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty

EDIČNÍ ČINNOST 2022

Dotace je zaměřena na spolufinancování
- edičních počinů odborné a populárně naučné
povahy o významných osobnostech,
historických událostech, kulturním a přírodním
dědictví města a jeho okolí. Finanční
podpora je určena pro vydání literárních,
hudebních, výtvarných či audiovizuálních děl,
vytvoření webových stránek.

Celkový objem finančních prostředků:

150.000 Kč

Maximální výše dotace:

50.000 Kč

Minimální výše dotace:

není stanovena

Minimální podíl příjemce dotace:
Okruh způsobilých žadatelů:

30 % celkových nákladů projektu
Fyzická osoba, fyzická osoby podnikající, právnická
osoba. Příjemci podpory nemohou být příspěvkové
organizace zřizované samosprávou a státní správou a
zaměstnanci městského úřadu.
Souběh podpory z dotačních programů města
s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo
jiných fondů se nevylučuje.

Lokalizace projektů:

Uznatelné a neuznatelné náklady:

Základní kritéria

V rámci jednoho dotačního programu může žadatel
předložit pouze jednu žádost.
Dotace bude poskytnuta žadateli, který prokáže, že
přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch
rozvoje města Žďár nad Sázavou, sídlo žadatele však
nemusí být ve městě Žďár nad Sázavou.
Uznatelné náklady:
- přímé náklady související s vydáním edičního
počinu,
- propagace spojená s vydáním díla,
- autorské honoráře na pořízení textů, fotografií,
ilustrací.
Neuznatelné náklady:
- osobní náklady zaměstnanců (členů) žadatele,
- cestovné,
- ostatní provozní náklady,
- nájemné a operativní pronájem,
investiční majetek.
a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh,
b) všechny přílohy musí splňovat formální
náležitosti, vyžadované dotačním titulem,
c) žádost musí být podepsána statutárním
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
Hodnotící kritéria

Časový harmonogram realizace
projektu:
Lhůta pro podání žádosti:

a)
b)

zástupcem,
prokázání právní osobnosti žadatele, pokud se
nejedná o fyzickou osobu,
přínos rozvoje společenského života města,
soulad projektu s obecně platnými právními
předpisy,
soulad projektu s vyhlášeným dotačním
programem,
řádně odůvodněný rozpočet projektu,
prokazatelné využití poskytnutých prostředků
ve prospěch obyvatel města Žďár
nad
Sázavou.
přínos rozvoje společenského života města,
tématické zaměření publikací na historii, dějiny
umění, kulturu, politologii, filozofii, památkovou
péči, geografii se zřetelem na významné
osobnosti, historické události, kulturní a
přírodní bohatství, péče o životní prostředí

leden – prosinec 2022
01.02.2022 – 28.02.2022

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti.

Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního
převodu na účet příjemce, v ojedinělých případech
formou interního sdělení na pokladně MěÚ.
Ediční počin bude viditelně označen sponzorským
vzkazem na projekt uvedeným na webových
stránkách města v sekci dotační programy.
V případě vydávání hmotné rozmnoženiny v rámci
projektu (kniha, CD apod.) bude městu Žďár nad
Sázavou předáno 10 ks takové rozmnoženiny, a to
garantovi programu (nebo jím pověřené osobě) do 30
dnů ode dne vydání rozmnoženiny.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Seznam povinných příloh:

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné
oblasti podpory na předepsaném formuláři a
v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně
příloh).
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti.
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni
ukončení podání žádosti.
Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné
poskytnout dotaci z více než jednoho zdroje města,
ani z více programů podpory města najednou.
1. Podrobný popis projektu (náklad, rozsah, vazba,
formát, prodejní cena, způsob distribuce,
poznámkový aparát, rejstřík, použitá literatura)
2. Harmonogram realizace.
3. Rozpočet celkových nákladů a příjmů včetně
příjmů z reklamy s rozdělením na vlastní zdroje a
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podporu z dotačního programu.
4. Kopie dokladu o právní osobnosti žadatele:
- fyzická
osoba
nepodnikající
doloží
kopii
občanského průkazu;
- fyzická osoba podnikající a právnická osoba kopii
výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší
90 dnů ke dni podání žádosti (v případě, že
žadatel není v příslušných registrech zapsán nebo
tento výpis neobsahuje všechny požadované
údaje
(tj.
především
identifikace
osob
zastupujících právnickou osobu – statutárních
zástupců – s uvedením právního důvodu
zastoupení), doloží jiný obdobný dokument
dokládající jeho právní osobnost, např. zřizovací
listina, stanovy s registrační doložkou, zápis
z jednání valné hromady apod).
- Změna zákonné povinnosti – právnické osoby
předloží údaje o skutečném majiteli právnické
osoby ve formě úplného výpisu z evidence
skutečných majitelů.
Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury, sportu a marketingu, Žižkova 227/1,
591 31 Žďár nad Sázavou.
Způsob podání žádosti:
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD nebo USB flash
disk obsahující naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu pdf nebo jpg se
přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 01.02.2022 do 28.02.2022
(rozhodující je datum poštovního razítka).
Naskenovanou žádost je možné místo odevzdání na CD nebo USB flash disku zaslat datovou
schránkou (ID datové schránky: ybxb3sz) v termínu od 01.02.2022 do 28.02.2022. Do předmětu
datové zprávy žadatel uvede „Dotační program EDIČNÍ ČINNOST 2022 Neotvírat!“
Žádost bude předložena v zalepené obálce označené: „Dotační program EDIČNÍ ČINNOST
2022“ NEOTVÍRAT.
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty pro
podání žádosti nebude přihlíženo.
Odpovědnost za realizaci:
Garant oblasti (příslušný odbor)
Kontaktní osoba
Adresa, tel., fax, e-mail

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu
Mgr. Petr Sedlák
Dana Hrstková
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou,
tel.: 566 688 133,
e-mail: dana.hrstkova@zdarns.cz

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný
orgán města.
Žádost, která bude zaslána po termínu, bude z hodnocení vyřazena.
U žádosti, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě.
Lhůta k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.
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Dotace od tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek.
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Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu EDIČNÍ ČINNOST 2022 v souladu se
zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Žadatel:
Fyzická osoba
Jméno, příjmení, titul:
Adresa bydliště:
Telefonní číslo:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
Fyzická osoba podnikající
Název:
Adresa bydliště:
IČO:
DIČ:
Telefonní číslo:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
Právnická osoba
Název:
Sídlo:
Identifikace osob zastupující
právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení:
Identifikace osob s podílem
v této právnické osobě a o výši
tohoto podílu:
Identifikace osob, v nichž má
přímý podíl, a o výši tohoto
podílu:
IČO:
DIČ:
Telefonní číslo:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
%

Požadovaná částka:
Finanční prostředky
žadatele:
Celkový rozpočet projektu:
Název projektu:

Kč

%

Kč

%

Účel použití požadované
dotace:
Doba, v níž má být dosaženo
účelu:

Odůvodnění žádosti:

Seznam příloh žádosti:

Den vyhotovení žádosti:
Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil
s informacemi o zpracování osobních údajů žadatelů o dotaci, které jsou umístěny na
webových stránkách města Žďár nad Sázavou v sekci „Dotační programy“.

Razítko a podpis žadatele,
popř. osoby zastupující
žadatele:

Žádost byla projednána dne:
Městem byla schválena
dotace ve výši:
Uvedení důvodu nevyhovění
žádosti o poskytnutí dotace:

