
Programové dotace        Město Rožnov pod Radhoštěm 

          Program IX.                                                             

1 

 

P R O G R A M  I X  

PODPORA SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY 

(PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÉ DOTACE) 
Článek I.  

 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Poskytování programové dotace města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) na podporu 
spolupráce s partnerskými městy (dále jen „Program IX) se řídí ustanoveními „Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“, (dále jen „Dotační zásady“), schválených 
zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020. 

2. Dotační zásady jsou k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
a jsou zveřejněny na webových stránkách města. 

3. Z Programu IX budou podpořeny projekty realizované žadatelem o programovou podporu, které 
zároveň splňují podmínku výkonu relevantní činnosti podle ustanovení Čl. I., odst. 2. Dotačních zásad,  

4. Program I specifikuje věcné, obsahové, formální, časové a finanční podmínky pro poskytování 
programové dotace z rozpočtu města tím, že: 
a) určuje účel, na který mohou být peněžní prostředky z programové dotace poskytnuty, a důvody 

podpory zabezpečení stanoveného účelu programové dotace (Článek II), 
b) podrobněji vymezuje okruh žadatelů o programovou dotaci (Článek III), 
c) upřesňuje finanční podmínky poskytnutí programové dotace tím, že stanoví předpokládaný celkový 

objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu zabezpečení stanoveného účelu a 
že určuje maximální výši programové dotace v jednotlivém případě, popř. kritéria pro stanovení výše 
programové dotace (Článek IV),  

d) vymezuje lhůtu pro podání žádostí o programovou dotaci a lhůtu pro rozhodnutí o programové dotaci 
(Článek V), 

e) upřesňuje podklady a náležitosti žádostí o programovou dotaci (Článek VI),  
f) konkretizuje postup posuzovatelů a hodnotitelů při hodnocení žádostí o programovou dotaci (Článek 

VII),  
g) stanoví kritéria pro hodnocení žádostí o programovou dotaci (Článek VIII),  
h) případně definuje další podmínky pro poskytnutí programové dotace. 

 
Článek II. 

ÚČEL A DŮVOD VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 

1. Důvodem vyhlášení Programu IX je úsilí města systémově podpořit činnost právnických a fyzických 
osob, které samy provádějí (realizují) nebo organizují projekty zaměřené na spolupráci mezi 
organizacemi se sídlem na území města Rožnova pod Radhoštěm a organizacemi z partnerských měst 
Považská Bystrica, Śrem, Bergen a Körmend a svou činností tak napomáhají k naplňování cílů 
partnerské spolupráce.  

2. Program IX je vyhlašován v návaznosti na uzavřené smlouvy spolupráce s partnerskými městy s cílem 
podpořit a rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti sportu, kultury, školství, životního prostředí, historie a 
v dalších společenských aktivitách.  

3.    Účelem tohoto Programu IX je v rámci rozpočtových možností města přispět právnickým a fyzickým 
osobám na částečnou úhradu uznatelných nákladů/výdajů souvisejících s výkonem (realizací) 
relevantních činností podle Čl. I., odst. 2. Dotačních zásad při provádění nebo zabezpečování 
jednorázových akcí a aktivit vymezených v odst. 1. tohoto článku. 

 
Článek III. 

OKRUH ŽADATELŮ O PROGRAMOVOU DOTACI 

O programovou dotaci města podle tohoto Programu IX mohou žádat jen žadatelé vymezeni v Čl. I., odst. 3. 
Dotačních zásad a splňující podmínky uvedené v Čl. VII., odst. 3. Dotačních zásad.  

 
Článek IV. 

UPŘESNĚNÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE 



Programové dotace        Město Rožnov pod Radhoštěm 

          Program IX.                                                             

2 

 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků programové dotace na podporu spolupráce mezi 
partnerskými městy vymezenými v čl. II, odst. 1 činí 100 000 Kč. Konečná výše těchto prostředků bude 
stanovena ve schváleném rozpočtu města pro rok 2023.  

2. Programovou dotaci je možno poskytnout žadatelům maximálně do výše peněžních prostředků 
schválených v rozpočtu města pro rok 2023 pro tento Program IX.  

3. Programovou dotaci je možno poskytnout maximálně do 70 % celkových rozpočtovaných 
výdajů/nákladů uvedených v žádostech o poskytnutí programové dotace. 

4. Programová dotace bude poskytována v rozsahu minimálně 5 000 Kč a maximálně do výše 100 000 Kč 
na každý jednotlivý případ. 

5. Programovou dotaci lze použít jen na částečnou úhradu uznatelných výdajů/nákladů vynaložených na 
účel uvedený v článku II, odst. 3. tohoto Programu IX, které splňují podmínku způsobilosti podle Čl. X. 
Dotačních zásad. 

6. Mzdy, platy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a k tomu vázající se odvody 
na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce mohou být uznatelnými náklady (výdaji), jen 
pokud je to v žádostech řádně zdůvodněno a posuzovatelé a hodnotitelé žádostí s tím vysloví souhlas, 
maximálně však do výše v čase a místě obvyklém.  

7. Náklady (výdaje) uvedené v odst. 6. tohoto článku jsou uznatelné maximálně do výše 30 % celkových 
rozpočtovaných výdajů/nákladů uvedených v žádostech o poskytnutí programové dotace. 

 

Článek V. 
LHŮTY 

Lhůty (termíny) pro podávání žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu IX a lhůty (termíny) 
procesu posuzování, hodnocení a rozhodování o poskytnutí programové dotace poskytovatelem se řídí 
samostatným dokumentem - časovým harmonogramem, definovaném v Čl. V. Dotačních zásad. 
 

Článek VI. 
UPŘESNĚNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O PROGRAMOVOU DOTACI  

1. Pro účely podání žádostí o programovou dotaci podle tohoto Programu IX žadatel vyplňuje formulář 
žádosti o programovou podporu, přičemž postupuje podle vysvětlivek uvedených ve formuláři. Formulář 
žádosti je k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a je 
zveřejněn na webových stránkách města.  

2. Žadatel ve formuláři žádosti mimo jiné uvede zejména: 
a) kompletní popis projektu, 
b) účel, na který chce programovou dotaci použít, 
c) zdůvodnění žádosti, 
d) přínos a význam projektu, 
e) požadovanou částku, 
f) základní údaje a přehled o rozpočtovaných nákladech/výdajích, 
g) údaje a přehled o předpokládaném finančním zajištění a příjmech/výnosech aktivity/akce/projektu 

(jiné a další zdroje). 

3. Náležitosti žádosti o programovou dotaci jsou upraveny v Čl. VII. Dotačních zásad. 

 
Článek VII. 

KONKRETIZACE POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 

1. Dotační komise se při posuzování a hodnocení žádostí řídí ustanoveními Čl. XIII. Dotačních zásad. 

2. Dotační komise vyřadí žadatele (žádost) o poskytnutí programové dotace ze seznamu žadatelů při 
zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o programovou dotaci podle tohoto Programu IX 
nebo z důvodu: 
a) nesplnění podmínek stanovených v Dotačních zásadách pro žadatele o programovou dotaci, 
b) žádost není v souladu s vyhlášenými cíli a účelem dle článku II. tohoto Programu IX, 
c) žadatel nesplňuje podmínky stanovené v článku III. tohoto Programu IX (není oprávněným 

žadatelem), 
d) předložené podklady žadatelem o programovou dotaci jsou v rozporu s podmínkami uvedenými ve 

vysvětlivkách pro vyplnění formuláře žádosti pro programovou dotaci, 
e) nejedná se o spolupráci mezi partnerskými městy. 
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3. Dotační komise dále rozhodne o konečném počtu přijatých žádostí o programovou dotaci podle tohoto 
Programu IX (dále jen oprávnění žadatelé). 

4. Dotační komise rozdělí finanční prostředky vyčleněné na podporu spolupráce mezi partnerskými městy 
dle tohoto Programu IX z rozpočtu města v souladu s článkem IV. tohoto Programu IX podle uvedených 
pravidel. 
a) Navrhne konečnou výši programové dotace pro jednotlivé oprávněné žadatele, přičemž vychází:  

 z dosaženého bodového hodnocení podle článku VIII. tohoto Programu IX, 

 z vyhodnocení dalších kritérií, které si Dotační komise určí pro posuzování a hodnocení žádostí, 

 z dalších skutečností, které při posuzování žádosti Dotační komise zohlední. 
b) Rozhodne o rovnoměrném krácení konečného návrhu programové dotace jednotlivým oprávněným 

žadatelům, pokud celková výše programové dotace navržena podle odst. 4. tohoto článku přesáhne 
celkový objem peněžních prostředků na zajištění jednorázových aktivity a akcí, které napomáhají 
rozvoji a uspokojování potřeb občanů města stanovený podle článku IV. odst. 1 tohoto Programu IX. 

5. Dotační komise zpracuje o průběhu posuzování a hodnocení žádostí žadatelů závěrečnou zprávu podle 
Čl. XIII., odst. 7. Dotačních zásad.  

 
 

Článek VIII. 
 KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ, HODNOCENÍ A POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE 

Dotační komise při posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace přihlíží k následujícím 
kritériím charakterizujících potřebnost a přínos akce, aktivity pro občany města a kvalitu a úroveň zpracování 
žádosti. 

 KRITÉRIUM 

a) 
zdůvodnění potřebnosti, společenského významu a rozsahu spolupráce mezi 
partnerskými městy 

b) počet zapojených osob, z toho dětí a mládeže, seniorů 

c) 
úroveň (srozumitelnost, logičnost, argumentační přesvědčivost) zdůvodnění 
potřebnosti programové dotace uvedeného v žádosti o programovou dotaci 

d) 
úroveň zpracování rozpočtu akce, aktivity, projektu (správnost a přesnost 
vyplnění, dodržení předepsané kalkulace, bezchybnost součtů apod.) 

e) 
přiměřenost výdajů/nákladů uvedených v žádosti vzhledem k významu a rozsahu 
akce, aktivity, jejich účelnost a hospodárnost 

f) schopnost žadatele zajistit vícezdrojové financování akce, aktivity 

g) zkušenosti žadatele s pořádáním obdobných akcí, aktivit, projektů 

 
 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Program IX je vyhlášen v souladu s Čl. VI. Programových zásad a je vyhlášen pro kalendářní rok 
2023. 

2. Poskytnutí programové dotace, jakož i její případné nečerpání nebo nedočerpání v plné výši, nezakládá 
nárok příjemce na poskytnutí programové dotace v následujících kalendářních letech. 

3. Program IX byl schválen usnesením Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 
17/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8. 11. 2022, nabývá platnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem města a 
je účinný od 1. 1. 2023. 

 
Přílohy: Žádost o programovou dotaci podle Programu IX 
              


