PROGRAM
Město Třeboň zveřejňuje program poskytnutí dotací na podporu
volnočasových aktivit v roce 2017
a) v oblasti tělovýchovy a sportu
b) v oblasti kultury a cestovního ruchu
c) v oblasti ostatních zájmových činností
d) podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci
s dětmi a mládeží
Důvodem je podpora pravidelné zájmové činnosti a rozvoje volnočasových
aktivit dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let a dospělých obyvatel města
Třeboně ve výše uvedených oblastech za účelem poskytnutí peněžních
prostředků na celoroční činnost, jednorázové akce, reprezentaci města
Třeboně v oblastech a) až c) a na činnost vedoucích oddílů, kroužků a
sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží.
Objem peněžních prostředků poskytnutých v rámci tohoto programu je stanoven
pro běžné výdaje v oblasti:
ad a) ve výši

440.000,00 Kč na jednorázové akce a reprezentaci města Třeboně
1,440.000,00 Kč na celoroční činnost

ad b) ve výši

775. 000,00 Kč

ad c) ve výši

221.000,00 Kč

ad d) ve výši

520.000,00 Kč

Maximální výše dotace není stanovena konkrétní částkou, dotace na celoroční
činnost tvoří nejvýše 90 % rozpočtu předpokládaných nákladů, 10 % tvoří minimální
finanční spoluúčast žadatele, dotace na jednorázovou akci nebo na reprezentaci
města Třeboně tvoří nejvýše 70 % rozpočtu předpokládaných nákladů, 30 % tvoří
minimální finanční spoluúčast žadatele.
Okruh způsobilých žadatelů o dotaci na celoroční činnost a pro vedoucí oddílů,
kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží: nepodnikatelské
subjekty, zejména nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadační fondy, apod. zabývající se volnočasovými aktivitami
dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let a dospělých obyvatel města Třeboně, kteří
jsou organizováni ve sportovních, kulturních a dalších zájmových subjektech
působících na území města Třeboně.
Okruh způsobilých žadatelů o dotaci na jednorázovou akci nebo na
reprezentaci města Třeboně: nepodnikatelské subjekty, zejména nestátní
neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační
fondy, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, fyzické osoby i jiné
právnické osoby.

Lhůta pro podání žádosti bude uvedena ve Výzvě pro podávání žádostí,
počátek této lhůty je minimálně 30 dnů po zveřejnění programu.
Předpokládaný termín zveřejnění Výzvy č. 1 pro podávání žádostí o dotace je
16.02.2017 (lhůta pro podávání žádostí od 01.03.2017 do 22.03.2017).
Předpokládaný termín zveřejnění Výzvy č. 2 pro podávání žádostí o dotace je
01.08.2017 (lhůta pro podávání žádostí od 30.08.2017 do 20.09.2017).
Kritéria hodnocení žádosti o dotaci na celoroční činnost: velikost členské
základny, rozsah a kvalita volnočasové činnosti.
Kritéria hodnocení žádosti o dotaci na jednorázovou akci nebo reprezentaci
města Třeboně: posouzení významu a přínosu pro město, obohacení života
obyvatel města.
Kritéria hodnocení žádosti o dotaci na podporu činnosti vedoucích oddílů,
kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží: velikost členské
základny, počet a délka schůzek nebo tréninků.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: po uplynutí lhůty pro podání žádostí o dotace
posoudí neprodleně příslušné odborné komise rady města přijaté žádosti v oblastech
uvedených pod písmeny a), b), d) a následně je v nejbližším možném termínu
předloží k projednání a schválení radě města (zastupitelstvu města). Žádosti přijaté
v oblasti uvedené pod písmenem c), pro kterou není zřízena odborná komise, jsou
předloženy k projednání a schválení přímo radě města (zastupitelstvu města).
Podmínky pro poskytnutí dotace: předložená žádost je úplná s požadovanými
náležitostmi včetně všech příloh, splňuje podmínky dotačního programu a je
v souladu s Pravidly pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města
Třeboně. Žádost je podána ve lhůtě určené pro podávání žádostí. Žadatel je
oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů. Žadatel nemá dluhy či
nedoplatky vůči městu Třeboň, městem založeným právnickým osobám nebo jiným
státním subjektům. Žadatel není v likvidaci, nepozastavil svou činnost a nebylo na něj
zahájeno insolvenční řízení. Žadatel má řádně vyúčtovány předešlé poskytnuté
dotace.
Vzor žádosti a obsah jejích příloh: vzor žádosti je vždy přílohou č. 1 Pravidel pro
poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně pro oblasti uvedené
pod písmeny a) až d).
Požadované přílohy k žádosti jsou podrobně uvedeny v žádosti a jsou rozlišeny na
obecné přílohy a specifické přílohy podle druhu oblasti a typu dotace.

Třeboň, dne 31.01.2017

Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

