Město Němčice nad Hanou
Starosta města
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU VYHLAŠUJE
pro rok 2021
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ DOTACE
města Němčice nad Hanou v roce 2021
v programu „Podpora spolkové činnosti v Němčicích nad Hanou“
Program je zaměřen na podporu činností organizací působících v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí.
Podmínky žadatele:
a) Žadatel má právní formu veřejně prospěšný poplatník dle zák. č. 586/1992 Sb. a zák.
č. 89/2012 Sb., nebo formu spolku dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník případně
formu obecně prospěšné společnosti založené dle zák. č. 68/2013 Sb.
b) Žadatel musí mít sídlo na území města Němčice nad Hanou a musí být přímo
odpovědný za přípravu, provedení a vyúčtování projektu.
c) Do grantového řízení nebudou zařazeny projekty, které získaly jinou podporu města
v průběhu roku 2021 (finanční dar, individuální dotaci).
Žadatelem nemohou být:
a)
b)
c)
d)

Politické strany a politická hnutí
Stát, státní organizace a organizační složky státu
Nadace a nadační fondy
Příspěvkové organizace zřizované městem

Cíle programu:








Podpora volnočasových sportovních aktivit a tělesné výchovy pro všechny věkové
kategorie
Podpora sportu ve městě
Podpora sportu na vrcholové a krajské úrovni
Podpora požární ochrany obyvatelstva
Podpora sociálních služeb a podpory rodin
Podpora vědy a vzdělávání, protidrogových aktivit, zdravotnictví, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí
podpora činnosti při naplňování záměrů města
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podpora činnosti neziskových (veřejně prospěšných) organizací
realizace nových činností a aktivit
zkvalitnění podmínek pro činnost neziskových organizací
zapojení široké veřejnosti do komunitního života

Podmínky grantového řízení pro rok 2021














žádost do grantového řízení musí být podána na konkrétní akci či projekt, přičemž
projekt musí být realizován v roce 2021 (proúčtován v účetnictví), tj. v roce, na který
je žádost předkládána; musí být realizován na území města Němčice nad Hanou nebo
musí být určen obyvatelům města Němčice nad Hanou.
žádost musí být podána na předepsaném formuláři - k vyzvednutí na podatelně města
nebo na webových stránkách města: www.nemcicenh.cz
přiložení kopie registrace subjektu a doložení hlavní činnosti (např. stanovy) v případě
nového žadatele. Jestliže žadatel žádal v loňském roce, doložil kopii registrace
subjektu a hlavní činnosti a nenastaly žádné změny, stačí doložit čestným
prohlášením.
doklad o ustanovení statutárního orgánu žadatele, případně plná moc pro pověření
zástupce
kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele
maximální výše požadovaných prostředků je 40.000,- Kč na projekt
finanční příspěvek města činí nejvýše 80 % výdajů žadatele na daný projekt. Minimální
spoluúčast žadatele činí 20% skutečně vynaložených nákladů
počet podaných žádostí je omezen na jeden projekt na organizaci v daném roce
částka určená na grantové řízení bude rozdělena na projekty podle pořadí, které
vzejde z výběrového řízení, a to až do vyčerpání schválené max. částky Kč 400.000,-.
termín předkládání žádostí je od 19. 3. 2021 do 20.4. 2021 na podatelně Městského
úřadu, vyúčtování bude provedeno na platném a předepsaném formuláři
uznatelnými náklady jsou pouze náklady na provoz a hlavní činnost spolku

Finanční příspěvek nelze poskytnout na:








Hovorné na telefony
Platy, mzdy, daně a odvody žadatelů mimo jednorázové odměny trenéra, lektora apod.
Pořízení investic
Stipendia a rekreační pobyty
Leasing
Náklady přímo nesouvisející s projektem
Komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
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Žádosti budou posouzeny grantovou komisí, jmenovanou Radou města Němčice nad Hanou.
Vlastní hodnocení bude provedeno v souladu s kritérii hodnocení žádosti, na jejichž základě
bude hodnocen předpokládaný užitek zpracovaných grantů v dané oblasti.

Aktivní činnost pro město*

Rozsah a význam akce pro město
Časová a věcná správnost při použití a
zpracování vyúčtování poskytnutého
příspěvku v předchozích letech
Důvěryhodnost
žadatele
podle
dostupných
referencí,
případně
zkušeností

0350350-

žádná
střední
velká
žádný
střední
velký
nedoložení vyúčtování a nedodržení podmínek
grantu
3 - pochybení s následkem sankce
5 - správné použití grantu a zpracování vyúčtování
0 - nedůvěryhodný
3 - důvěryhodný bez zkušeností
5 - plně důvěryhodný

Maximální možný počet bodů, který může posuzovaná žádost dosáhnout = 20 bodů
*Aktivní činnost pro město – žadatel v žádosti uvede, zda se aktivně podílel v předchozích
letech na kulturních, společenských či sportovních akcích pořádaných městem nebo
kterých se město účastnilo a jakým způsobem (např. účast na kladení věnců, zapojení
do reprezentace města na akcích konaných v rámci mikroregionů, Setkání Němčic apod.)

Vysvětlení bodování
Podklad pro rozhodnutí

Počet dosažených bodů

Návrh Radě města Němčice
nad Hanou

Hodnocení Grantovou komisí

0 -3

NEVYHOVĚT

Hodnocení Grantovou komisí

6–9

VYHOVĚT
MŮŽE BÝT KRÁCENO

Hodnocení Grantovou komisí

11 – 20

VYHOVĚT

V případě převisu žádostí a nedostatku finančních prostředků, které jsou v programu „Podpora
spolkové činnosti v Němčicích nad Hanou“ k dispozici, může dojít ke krácení požadavku.
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Harmonogram grantového řízení
16. 2. 2021
19. 3. 2021 – 20. 4. 2021

vypsání grantového řízení na rok 2021 a zveřejnění
na internetových stránkách města
termín podávání žádostí o grant do Programu „Podpora
spolkové činnosti v Němčicích nad Hanou“ 2021

do 26. 4. 2021

posouzení žádostí grantovou komisí

do 10. 5. 2021

posouzení a schválení výsledků Radou města Němčice
nad Hanou, uzavírání smluv o poskytnutí grantu

1. 1. – 31. 12. 2021

Čerpání způsobilých nákladů grantu

Do 16. 3. 2022

vyúčtování grantů za rok 2021 dle smlouvy

Žadatelé budou vyrozuměni o výsledcích do 7 dnů od projednání a odsouhlasení v Radě města
Němčice nad Hanou. S žadateli, kteří ve výběrovém řízení uspějí, bude následně uzavřena
písemná smlouva. Pokud žadatel získané prostředky nevyčerpá, musí zbylou částku poukázat
na účet města Němčice nad Hanou, a to nejpozději do 31. 3. 2022.
Žadatelé o grant mohou své žádosti konzultovat ještě před jejich podáním s vedoucí
finančního odboru.
Formuláře žádosti o grant 2021 získáte na podatelně MěÚ nebo na webových stránkách
města: www.nemcicenh.cz. Podmínky grantového řízení jsou zveřejněny na internetových
stránkách města: www.nemcicenh.cz
Vyplněnou žádost zašlete nebo odevzdejte:
na podatelnu Městského úřadu Němčice nad Hanou
Adresa: Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, 798 27
Informace podá:
Ing. Martina Bartošková – ekonom finančního odboru
tel. 582 302 312, E-mail: bartoskova@nemcicenh.cz
V Němčicích nad Hanou, dne

