DOTAČNÍ PROGRAM
„PODPORA ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VE MĚSTĚ BLANSKO PRO
ROK 2022“
vyhlášený městem Blansko
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen „poskytovatel“)

Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2022“ z rozpočtu
města Blansko je vyhlašován v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků městem Blansko (dále
jen „Metodika“).
1. Cíle dotačního programu:
Cílem dotačního programu je podpora rozvoje vztahů se zahraničními partnerskými městy, s
nimiž má město Blansko uzavřenu dohodu o partnerství.
2. Okruh způsobilých žadatelů:
2.1. Oprávněnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo
na území města Blansko a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací a společenské akce
v některém z partnerských měst.
2.2. Fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města Blansko a
pořádají takovou akci či projekt ve městě Blansko za účasti zástupců z jednoho nebo
více partnerských měst.
2.3. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který má vůči poskytovateli dotace a jím zřízeným a založeným právnickým osobám
řádně vypořádány veškeré finanční závazky, a který nemá neuhrazené závazky po
lhůtě splatnosti vůči jiným orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie či
jejím členským státům, ani zdravotním pojišťovnám.
b) kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání nebo související s akcí, na
kterou má být poskytována dotace.
c) který se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce, ani není v procesu
zrušení s právním nástupcem a není vůči němu vedeno insolvenční řízení.
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3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Blansko na tento dotační program:
Na dotační program je předpokládána částka ve výši cca 190.000 Kč.
4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě a kritéria stanovení výše dotace:
4.1.

Dotace na úhradu části nákladů na dopravu se podle vzdálenosti z Blanska do
partnerských měst stanovuje následovně:
Cíl cesty:
Legnica
Mürzzuschlag
Komárno
Scandiano

Částka:
až 1000 Kč/osoba
až 1000 Kč/osoba
až 1000 Kč/osoba
až 1500 Kč/osoba

Uvedená výše dotace platí pro jednotlivce a organizované skupiny do 15 osob. V
případě účasti skupiny nad 15 osob bude každá žádost posuzována individuálně,
maximální výše dotace však může být v tomto případě 50.000 Kč.
4.2.

Hlavním kritériem poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s pobytem
účastníků z partnerských měst v Blansku je počet účastníků, rozsah a význam akce a
její přínos pro další rozvoj zahraničních partnerských vztahů města Blanska. Při
posuzování žádostí o dotace na akce nebo projekty se zohlední, zda v daném
kalendářním roce již byla poskytnuta stejnému žadateli jiná dotace na akci
obdobného typu konanou ať už v Blansku nebo partnerském městě (tzv. reciproční
akce). Kritéria stanovení výše dotace jsou podrobně upravena v Metodice.

5. Účel, na který může být dotace poskytnuta:
Dotaci lze čerpat na úhradu části nákladů na dopravu pro blanenské účastníky akce nebo
projektu pořádaného v některém z partnerských měst a dále také na úhradu části nákladů
spojených s pobytem účastníků z jednoho nebo více partnerských měst (ubytování
a stravování) na akci nebo projektu uspořádaném žadatelem ve městě Blansku.
6. Důvody podpory stanoveného účelu:
Poskytovatel určuje dotaci na výše uvedené účely s cílem podpořit rozvoj zahraničních
partnerských styků města Blansko.
7. Pravidla pro předkládání žádosti:
Žádost lze podávat v termínu od 01.07.2022 do 31.07.2022. K tomuto datu musí být žádost
jak podána v elektronické podobě přes webové stránky města Blansko, tak doručena
v listinné podobě na podatelnu městského úřadu. Nepostačuje předání zásilky k poštovní
přepravě.
7.2. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webových stránek města Blansko –
https://www.blansko.cz/samosprava/dotace, kde si žadatel o dotaci vytvoří svůj
elektronický účet. Po přihlášení se k účtu si vybere formulář požadovaného dotačního
programu, vyplní povinné údaje a v elektronické podobě odešle. Po odeslání žádosti se
na formuláři vygeneruje specifický identifikační kód. Žádost opatřenou tímto
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identifikačním kódem žadatel vytiskne, podepíše, doplní o povinné přílohy a kompletní
žádost v listinné podobě svázanou v jeden celek doručí na podatelnu městského úřadu.
7.3. V případě nepodání shodných žádostí v tištěné a elektronické podobě nebude žadatel o
dotaci do dotačního řízení vůbec zařazen.
7.4. V případě nepravdivě uvedených informací v žádosti nebo jejích přílohách a v případě
nepodání shodných žádostí v tištěné a elektronické podobě bude žadatel o dotaci
vyřazen z okruhu oprávněných uchazečů.
7.5. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
7.6. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením
žádostí.
8. Kritéria pro hodnocení žádosti:
8.1. V první fázi hodnocení bude žádost posouzena z hlediska splnění formálních náležitostí.
V případě, že administrátor dotačního programu shledá odstranitelné nedostatky
v žádosti, vyzve předkladatele žádosti k úpravě či doplnění žádosti. Žadatel je povinen
do 5 pracovních dnů po výzvě poskytovatele na úpravu či doplnění žádosti dodat
požadované opravy/doplnění. Nebude-li tato lhůta dodržena, bude žádost z dotačního
řízení vyřazena. V případě, že administrátor shledá neodstranitelné nedostatky
v žádosti, nebude žádost do dotačního řízení vůbec zařazena.
8.2. Ve druhé fázi hodnocení bude žádost posouzena z hlediska splnění kritérií stanovených
Metodikou.
9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O přidělení/nepřidělení dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona o obcích, tj.
rada nebo zastupitelstvo města nejpozději do 31.12.2022.
10. Čerpání dotace:
10.1. Dotaci je možno čerpat na účely uvedené výše vzniklé od 01.01.2022 do 31.12.2022.
10.2. Dotaci je možno čerpat pouze do 31.12.2022.
10.3. Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.
11. Další podmínky pro poskytnutí dotace:
11.1. Dotace je přísně účelová. Je poskytována na konkrétní projekt specifikovaný ve
formuláři žádosti s vymezením názvu a popisu.
11.2. Žadatel o dotaci je povinen písemně ohlásit administrátorovi změnu svých
identifikačních údajů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data účinnosti změny.
11.3. Další podmínky jsou uveřejněny v Metodice a budou uvedeny také ve veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace.
12. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu:
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Odbor vnějších vztahů Městského úřadu Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
Administrátor dotačního programu (kontaktní osoba) poskytuje konzultace ke zpracování
žádostí o poskytnutí dotace od 01.07.2022 nejpozději do 29.07.2021 do 15.00 hodin.
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Kadlecová, tel.: 516 410 470, email: kadlecova@blansko.cz
13. Závěrečná ustanovení:
13.1. Na poskytnuté dotace dle tohoto dotačního programu se vztahují pravidla obsažená v
Metodice.
13.2. Tento dotační program byl schválen Radou města Blansko na její 85. schůzi konané
dne 29.06.2022 usnesením č. 71.
V Blansku dne 30.06.2022

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko
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