PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA
I.

Název programu

„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2020“.

II. Vyhlašovatel dotačního programu
Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je Městská část Praha-Troja, Trojská
230/96, 171. 00 Praha 7-Troja (dále jen „městská část“), iČ: 45246858, zastoupená starostou městské
části.
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja na svém zasedání dne 3. prosince 2019 schválilo pod číslem
usnesení 65 program pro poskytování dotací s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny,
občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2020“.

III.

Cíl dotačního programu

Cílem programu je podpořit stávající nebo nové aktivity, které jsou jedinečné nebo aktuálním svým
tématem, které mají potenciál zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha-Troja, a přispívají ke
komfortu návštěvníků této městské části a kjejí propagaci. Mezi podpořenými projekty se předpokládají
aktivity v oblasti životního prostředí, občanské společnosti, kultury a umění, sportu, vzdělávání a
prevence kriminality. Projekty mohou mít charakter jak dlouhodobých, tak i jednorázových aktivit. Cílem
programu není podpora běžného provozu. Žadatel prokáže efektivitu a účelnost vynaložených
prostředků, nebo financování i z jiných zdrojů.

IV.

Tematické zaměření podpory

Tematické zaměření podpořených projektů se očekává v následujících oblastech:
1. Kvalita životního prostředí
1.
2.
3.
4.

kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
péče ozeleň městské části s důrazem na ekologické a tradiční formy (např. pastva na
pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl.m.Prahy)
úprava zanedbaných ploch, obnova sadů, zahrad a zaniklých cest (následná péče se
zapojením dobrovolníků)
péče o přírodní památky, faunu a floru trojské kotliny
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2. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
život ve veřejném prostoru nová místa setkávání, aktivity u řeky
rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení), sousedské a
komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
nové obchody, trhy, služby a podnikání pro obyvatele a návštěvníky

1.

—

2.
3.

—

3. Publikační a propagační aktivity
1. publikace o Troji
2. informační a propagační služby (průvodci po trojské krajině)
3. trojské vinařství a sadovnictví
4. prezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)
4. Kulturní a společenské akce
pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
pořádání setkání, vycházek, výletů
3. tematická setkání, výtvarné dílny
4. výstavní činnost
5. využití zámecké zahrady
1.
2.

5. Sport, tělovýchova, volný čas
1. pořádání sportovních akcí, aktivity dětí a mládeže
2, podpora činnosti sportovních klubů
3. sport a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)
4. cvičení pro zdravý životní styl
6. Sociální a zdravotní, bezpečnost a udržitelnost
1. aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
2. volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
3. podpora aktivního stáří, vybavení pro seniory
4. aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
5. rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
6. zlepšování bezpečnosti a klidného domova v Troji
7. Vzdělávání
1. pořádání vzdělávacích a odborných akcí (např. přednášek, kurzů, kroužků, seminářů,

konferencí)
2. vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí (předškolní, základní, středoškolské,
vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMP aj.)
3. vzdělávací programy pro obyvatele městské části
4. spolupráce vysokých škol s městskou částí

2

V.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na
podporu stanoveného účelu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního
programu činí 500 000,- Kč.
Tato částka může být upravena dle schváleného rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2020.
Maximální možná výše dotace vjednotlivém případě činí 100 000,- Kč.

Vl.

Vymezení okruhu způsobilých žadatelů

Dotační program je určen pro:
—

—

—

—

—

—

—

spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy
fyzické osoby
právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha-Troja
církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví
příspěvkové organizace
jiné právnické osoby
nadace a nadační fondy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

o dotaci v tomto dotačním programu

nemohou dále žádat subjekty, které mají dluh vůči městské části.

VII. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace může být poskytnuta pouze způsobilému žadateli dle článku č. Vl tohoto programu:
a)

Žádost o dotaci musí být předložena v písemné formě na předepsaném formuláři (příloha č. 1
„Programu“) vjednom podepsaném originále, jehož nedílnou součástí je příloha číslo 2
(rozpočet projektu) a dále:
•
•
•
•
•
•
•

b)
c)

kopie dokladů o právní osobnosti (stanovy, statut, zřizovací listina, apod.),
kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu (případně fotokopie
posledního výpisu z bankovního účtu),
kopie potvrzenío Č,
kopie dokladu o registraci DPH, je-li žadatel plátcem DPH,
kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění jednat jménem osoby (podepisovat smlouvy),
zpráva o činnosti obsahující tyto údaje (počet členů, cílová skupina, přehled celoročních
aktivit za předcházející kalendářní rok, na který je o dotaci žádáno),
čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu k datu podání žádosti.

Na konkrétní projekt lze podat pouze jednu žádost o dotaci z rozpočtu Městské části Praha
Troja.
V případě že žadatel předkládá v tomto dotačním programu více různých projektů, žádost o
dotaci bude předložena na každý projekt samostatně dle článku VII, bodu a).
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d)
e)

Na jednotlivý projekt může být požadována dotace v maximální výši 100 000,- Kč.
Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů (položka „Celkové
uznatelné náklady projektu“
bod 9, přílohy Č. 2
rozpočet projektu), minimálně 20 %
uznatelných nákladů bude financováno z ostatních zdrojů příjemce.
Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů.
—

f)

-

Uznatelnými náklady projektu se rozumí:
Uznatelný náklad je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele
nebo zjiných finančních zdrojů, za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
•

vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona Č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
bude vynaložen v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu;
vznikne příjemci prokazatelně vobdobíod 1.1.2020 do 31.12.2020, přičemž rozhodující je datum
uskutečnění účetního případu.
lze jej jednoznačně identifikovat, účetně evidovat a ověřit

•
•
•

Uznatelné náklady:
spotřebované nákupy kancelářské potřeby, občerstvení (nelze použit na občerstvení určené
k dalšímu prodeji), spotřební materiál, věcné dary,
b) energie skutečně spotřebované energie,
c) služby pošt, peněžních ústavů, nájemné, náklady spojené s dopravou, ubytování, propagace,
d) oprava a údržba majetku,
e) osobní náklady, a to v maximální výši 40 % poskytnuté finanční dotace mzdové náklady na
zaměstnance, zákonné odvody z mezd, dohody mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
f) DPH z uznatelných nákladů (pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká
nárok na odpočet této daně),
g) majetek (DDHM, DDNM) pořízený z dotace městské části musí být označen logem městské
části, aby bylo patrné, že tento byl pořízen z dotace. Tento pořízený majetek nesmí být použit
k výdělečné činnosti.
a)

—

-

—

—

—

Neuznatelnými náklady projektu se rozumí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

náklady na tabákové a alkoholické nápoje,
občerstvení určené k dalšímu prodeji,
finanční dary,
zálohy na energie,
náklady na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor,
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
náklady na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu,
poskytování úvěrů a půjček a návratných finančních výpomocí,
úhrada směnek,
daně (s výjimkou daní uvedených v uznatelných nákladech),
celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky,
závazky vůči společníkům a sdružením, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných
papírů a vkladů,
závazky z koupě podniku, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
náklady příštích období,
tvorba kapitálových fondů, emisního ážia,
úhrada ztráty z minulých let,
tvorba rezerv,
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s)

akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěrů a ostatních
přijatých výpomocí,
u) pokuty, úroky z prodlení a penále,
v) manka a škody,
w) převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
x) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční nebo tuzemské pracovní cesty.
t)

Administrátorem dotačního programu je tajemnice Úřadu městské části Praha-Troja (dále jen
„Administrátor“).

Lhůty dotačního programu:
datum vyhlášení: 5.12.201.9
lhůta pro podání žádosti: od 7. 1. 2020 do 7. 2. 2020 do 12:00 hodin.
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 31. 3. 2020
—

—

Veškeré informace související s dotačním programem včetně formulářů, vzoru smlouvy a zásad budou
kdispozici na internetové adrese: vw‘vmctroLacz.
Dodržení lhůty pro podání žádosti o dotaci se rozumí den doručení žádosti na podatelnu Úřadu městské
části Praha-Troja.

Žadatel o dotací předkládá Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Troja „Podpora
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v
prostoru trojské kotliny pro rok 2020“ (příloha č. 1) vjednom podepsaném originále s povinnými
přílohami vtištěné verzi dle článku VII. na podatelnu Úřadu městské části Praha Troja nebo poštou na
adresu:
-

Městská část Praha-Troja
Úřad městské části
Trojská 230/96
171 00 Praha 7 Troja
-

VIII.Vyhodnocení žádosti o dotaci
Vstupní formální kontrola
Administrátor provede vstupní formální kontrolu žádosti o dotaci. Pokud žádost o dotaci nebude úplná,
vyzve žadatele k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené
lhůtě, bude žádost o dotaci z dalšího posuzování vyloučena. Žádosti předložené poskytovateli jakýmkoli
jiným způsobem, doručené na jiné adresy, nebo žádosti předložené po uplynutí lhůty pro podání žádosti,
budou z dalšího posuzování vyloučeny. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti příjemců,
kterým byla poskytnuta dotace z rozpočtu Městské části Praha-Troja v roce 2019, a nepředložili
vyúčtování ve lhůtě stanovené veřejnoprávní smlouvou.
Hodnotící komise
Pro vyhodnocení došlých žádostí o dotaci bude Starostou městské části Praha-Troja jmenována
hodnotící komise z řad členů Grantové komise a dalších odborníků.
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Hodnotící komise bude posuzovat pouze
a hodnotit je dle níže uvedených kriterií.

žádosti

o

dotace

splňující

formální

náležitosti

Hodnotĺcí kritéria:
Projekty podané do dotačního programu budou hodnoceny v následujících kritériích:
1.

kritérium naplnění cílů programu
a. binární kritérium (ANO x NE), které hodnotí soulad podané žádosti s cílem programu.

2.

bodovaná kritéria kvality podané žádosti
a. přĺnos realizace projektu pro Městskou část Praha-Troja, její obyvatele a návštěvníky (na
stupnici 0-10 bodů)
b. kvalita zpracované žádosti, její komplexnost včetně vazby na okolí a cíle programu (na
stupnici 0-10 bodů)
c. efektivita a účelnost vynaložených prostředků (na stupnici 0-10 bodů)

Bodová stupnice je v rozmezí minimum O bodů až maximum 10 bodů u každého písmene hodnotících
kriterií. (0 bodů nevyhovuje, 10 bodů vyhovuje maximálně).
-

—

V rámci posuzování kvality projektu je možno získat maximálně 30 bodů. Počet získaných bodů ovlivní
výši přiznané dotace. Pokud nebude v kritériu naplnění cílů programu nalezena shoda podané žádosti
s cílem programu, projekt nebude hodnocen a nebude mu přidělena žádná podpora.
Hodnotící komise zpracuje seznam podporovaných/nepodporovaných projektů včetně odůvodnění a
výše dotace.
Administrátor zpracuje materiály pro rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v Zastupitelstvu
městské části Praha-Troja. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja následně schvaluje jednotlivé
veřejnoprávní smlouvy.
O podaných žádostech bude rozhodnuto v Zastupitelstvu městské části Praha-Troja nejpozději do 31. 3.
2020.
S výsledky grantového řízení se mohou žadatelé seznámit po schválení v Zastupitelstvu městské části
Praha-Troja na úřadě městské části nebo na internetových stránkách www.rnctroja.cz.
S žadateli, jimž budou dotační prostředky schváleny, uzavře město veřejnoprávní smlouvu/y
o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Troja za předpokladu, že předložené vyúčtování
dotací poskytnutých z rozpočtu Městské části Praha-Troja v roce 2019 splňuje veškeré podmínky
poskytovatele. K podpisu veřejnoprávní smlouvy je příjemce dotace vyzván.
Žadatelům, jejichž žádostem nebude vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno oznámení o
přijatém usnesení včetně odůvodnění nevyhovění žádosti.
Příjemce může požádat písemnou formou o změnu účelu využití finanční dotace, případně o
prodloužený termín čerpání dotace.

IX. Vyúčtování dotace
Příjemce dotace je povinen:
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a)

Vyúčtování schválené dotace bude předloženo v souladu s veřejnoprávní smlouvou
a přílohou č. 1 této smlouvy (,‚Upravený rozpočet projektu“) na tiskopise „Závěrečné vyúčtování
dotace poskytnuté z rozpočtu Městské části Praha-Troja“ (příloha Č. 3 „Programu“).

b)

Předložit poskytovateli v termínu stanoveném veřejnoprávní smlouvou podrobné vyúčtování
projektu, a to na částku poskytnuté dotace a na částku uznatelných nákladů krytých zjiných zdrojů
příjemce. Tyto částky budou uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě. Veškeré účetní doklady vztahující
se k čerpání dotace musí být označeny slovy: „Financováno z dotace MČ Praha-Troja“ s uvedením
výše použité dotace v Kč. Na účetních dokladech, které jsou z dotace městské části financovány jen
částečně, je nutno vždy uvést i přesnou částku hrazenou z dotace. Teprve po řádném označení na
originálech dokladů mohou být vyhotoveny jejich kopie (originály těchto dokladů předloží příjemce
na vyžádání).

c)

Pokud nebude ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak je nutno k vyúčtování
dotace předložit rovněž kopie dalších dokladů vztahujících se k dotaci (např. ke každému účetnímu
dokladu bude přiložen výdajový pokladní doklad nebo výpis z bankovního účtu, prokazující jeho
úhradu. Na kopiích bankovních výpisu bude vyznačena zřetelně částka hrazená z dotace.)

d)

Doložit v souladu s veřejnoprávní smlouvou způsob propagace Městské části Praha-Troja.

e)

Vrátit nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě poskytnutou dotaci v plné výši v případě, že
nebude použita k účelu vymezenému veřejnoprávní smtouvou.

f)

Vrátit nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě poskytnutou dotaci v plné výši v případě, že
projekt nebyl uskutečněn vůbec.

g)

Vrátit nejpozději v termínu shodném s termínem pro vyúčtování dotace poměrnou část dotace
v případě, že vyúčtování projektu nebude předloženo na částku dle bodu b), článku IX. tohoto
programu.

X.

Kontrola a sankční ujednání

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá
veřejnoprávní kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržování podmínek smlouvy a nedodržení nebo porušení podmínek vyhlášeného dotačního
programu bude poskytovatelem klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle
22 zákona č.
250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce dotace musí umožnit poskytovateli, v souladu se zákonem o finanční kontrole, provedení
veřejnosprávní kontroly.

Xl. Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Městská část Praha-Troja si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu
zrušit.
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Troja
Příloha č. 2 Rozpočet projektu
Příloha č. 3 Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Městské části Praha-Troja

Ing. Tomáš Bryknar
starosta
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