Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 311, 773 771 726, 603 293 929
fax: 566 590 347 nebo 566 590 398
e-mail: posta@bystricenp.cz
č. datové schránky: b3mbs36

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI KULTURY
A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
pro období 1. 1. – 31. 12. 2014
1) Cíl a priority programu:
rozšíření stávající nabídky kulturních a společenských aktivit a zvýšení počtu osob
využívajících této nabídky
udržení a rozvoj kulturních tradic
využití kultury jako prostředku rozvoje osobnosti člověka, zvýšení kvality sociálního prostředí
propagace města Bystřice nad Pernštejnem
2) Celkový objem finančních prostředků pro rok 2014: 200 000 Kč
3) Popis a rozsah programu:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl Města Bystřice nad Pernštejnem
na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na kulturu a umění - divadelní tvořivost,
výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další
společenské aktivity.
4) Příjemci podpory:
– právnické osoby
– fyzické osoby
Příjemci podpory nemohou být příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou.
5) Formální podmínky přijatelnosti projektu:
– žadatel musí přidělené prostředky vynaložit ve prospěch rozvoje kulturního a společenského
dění města Bystřice nad Pernštejnem.
– žadatel nemůže uplatnit žádost ve vyhlášeném grantovém programu a současně v rozpočtu
města na totožnou akci.
– souběh podpory z Fondu města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných
fondů se nevylučuje.
6) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje:
V rámci programu mohou být financovány z podpory města pouze náklady prokazatelně
související s projektem, a to:
– materiálové náklady
– služby / technické zajištění
– pronájmy ploch a objektů
– honoráře účinkujícím
– cestovné a ubytování účinkujícím
– tiskové materiály a grafické služby
– publicita / propagace projektu

Nezpůsobilými výdaji jsou zejména:
– mzdové náklady pracovníků žadatele
– občerstvení a stravování
– dary, finanční odměny
– nákup oblečení, majetku, spotřebního materiálu, který nesouvisí bezprostředně s akcí
– daně
– úhrada úvěrů, půjček
– poplatky bankám
– opravy, udržování, pojištění
Žádost musí být předložena na celkové náklady projektu, nikoli pouze na procentní podíl
z celkových uznatelných nákladů, na jehož pokrytí žadatel podává žádost.
Projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (náklady – příjmy – příspěvek = 0). Dotace
není určena za účelem dosažení zisku projektu.
7) Kritéria pro posuzování projektů:
Základní kritéria
/splnění všech základních kritérií je podmínkou pro přijetí žádosti/:
a) soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem
b) řádně a včas podaná žádost včetně příloh
c) žádost musí být podepsána statutárním zástupcem
d) řádně odůvodněný rozpočet projektu v souladu s hospodárností vynaložených prostředků
e) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
Hodnotící kritéria
a) přínos pro rozvoj města v oblasti kultury a společenského života
b) návaznost projektu na historické tradice popř. jejich obnovu
nebo vznik nových kulturních akcí, významně ovlivňujících kulturní dění města
c) přiměřenost rozpočtu předkládaného projektu
d) význam akce /místní, regionální, krajský, celostátní/
e) počet účastníků akce, měřitelné výstupy
f) organizační zajištění a zkušenosti žadatele s realizací obdobných projektů
g) míra spolufinancování
h) nekomerční charakter akce
i) zajištění publicity projektu a propagace města

10 bodů
6 bodů
5 bodů
4 body
3 body
3 body
3 body
3 body
3 body

Maximální počet bodů je 40.
8) Maximální výše příspěvku:
Maximální výše příspěvku je stanovena na 20.000 Kč, pokud Rada města neurčí jinak.
9) Minimální podíl příjemce podpory:
Minimálně 15% celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních
zdrojů příjemce příspěvku /z dalších grantů, dotací, sponzorských příspěvků, vstupného,
členských příspěvků, darů či vlastních zdrojů/.
V případě krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel povinen dodržet poměr
minimální hranice vlastního financování z takto stanoveného rozpočtu projektu.
10) Časový harmonogram realizace projektu:
Žádost lze podat pouze na projekt v oblasti kultury a společenského života realizovaný v období
od 1. 1. do 31. 12. 2014.

11) Platební podmínky:
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku, v níž budou
stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, termíny uvolňování finančních prostředků,
způsob a termín závěrečného vyúčtování rozpočtu celé akce, sankce za nedodržení podmínek
projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků.
Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jinou osobu. Souběh podpory
z fondu města Bystřice nad Pernštejnem s dotacemi z dalších dotačních titulů státního rozpočtu
nebo jiných fondů se nevylučuje.
Vylučuje se souběh s čerpáním z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem.
Příjemce podpory je povinen na všech materiálech týkajících se podpořeného projektu uvádět
text obsahující informaci o tom, že projekt byl podpořen z Fondu města Bystřice nad
Pernštejnem, a to včetně všech mediálních výstupů. Získaný příspěvek z fondu města Bystřice
nad Pernštejnem opravňuje žadatele použít znak města na propagačních materiálech po dobu
realizace vlastní kulturní či společenské akce.
12) Podmínky podání projektů:
Žadatelé o podporu projektu musí předložit vyplněnou Žádost o poskytnutí příspěvku na
předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu:
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
rovněž je umístěn na internetové adrese:
http://www.bystricenp.cz/granty-mesta-bystrice-nad-pernstejnem/
Povinné přílohy:
Doklad o právní subjektivitě žadatele
- fyzické osoby podnikající doloží kopii živnostenského listu, doklad o přidělení IČO /neověřené
kopie/, fyzické osoby nepodnikající uvedou pouze rodné číslo v Žádosti.
- právnické osoby doloží výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců k datu podání
žádosti a živnostenský list /neověřené kopie/
- nestátní neziskové organizace doloží kopii dokladu o zřízení právnické osoby - doklad
o přidělení IČO, stanovy nebo zřizovací listinu /neověřené kopie/
13) Způsob podání:
Žadatel doručí vyplněný formulář s přílohami ve dvou písemných vyhotoveních a
elektronicky ve formátu doc, případně pdf na přiloženém datovém nosiči, a to osobně
nebo prostřednictvím pošty na podatelnu Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.
Elektronickou verzi žádosti lze případně také dodat prostřednictvím e-mailu
posta@bystricenp.cz, kde v předmětu zprávy bude uvedeno „GRANT KULTURA 2014 žádost“.
Uzávěrka podávání žádostí pro rok 2014 je 15. 2. 2014 (rozhodující je datum poštovního
razítka či razítka podatelny).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené takto:
Fond města Bystřice nad Pernštejnem, Grantový program Kultura a společenský život
2014, Neotvírat!
Průběžné informace ke zpracování a předkládání projektů poskytne tajemník Komise kultury
/administrátor programu/:
paní Jitka Cisárová, Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 9
tel.: 566 590 377
mobil: 723 521 892
Jednotlivé projekty budou posouzeny Komisí kultury města, následně pak předloženy Radě
města, která rozhodne o přiznání podpory. S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé
seznámeni písemně, popř. e-mailem.

V případě nesplnění formálních náležitostí Žádosti bude žadatel vyzván k doplnění. Pokud
tak neučiní do dvou pracovních dnů, bude Žádost z hodnocení vyřazena. Předkládat
žádosti po termínu uzávěrky programu není možné!
Předložené žádosti o poskytnutí příspěvku se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat.

Výzva schválena usnesením Rady města Bystřice nad Pernštejnem č. 12/1/2014 ze dne 14. 1. 2014

