Podmínky dotačního programu
Název programu:
Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Účel, na který mohou být finanční prostředky použity:
Smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty města
Pardubic je jednak poskytnutí finančních prostředků k podpoře aktivit dětí i dospělých v oblasti
ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic. Preferovány jsou
především akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i
veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru. Dotace lze
využít výhradně na konkrétní akce ekologické výchovy a činnosti s nimi spojené jako např. na
osvětové kampaně obyvatel, na nájmy za použití potřebných prostor na tuto činnost, na náklady
spojené s odměnami lektorů ekologické výchovy, činnost občanských spolků, nadstandardní
ekovýchovné aktivity škol a školských zařízení atp. Dotaci lze také poskytnout na provoz spolků sdružení, které svou činností dlouhodobě podporují osvětu v oblasti ochrany přírody a životního
prostředí.

Důvody podpory:
Naplnění shora uvedených cílů

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
ekologické výchovy a osvěty v roce 2018:
384 100 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Není stanovena

Kritéria pro hodnocení žádostí
Formální a věcná správnost:
Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi, zda
předložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu.
Kritéria:
- podání žádosti ve stanoveném termínu v písemné i elektronické verzi
- podání žádosti na předem stanoveném formuláři

- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu
- dodání všech požadovaných příloh
- podepsání žádosti předepsaným způsobem
- projekt je v souladu se zadáním
- projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné komisi pro dotační řízení
předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených
žádostí s důvodem vyřazení.
•
•

Podepsání žádosti předepsaným způsobem
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý rok.

Obsahové hodnocení projektů:
•

Kritéria hodnocení projektů jsou uvedena v Pravidlech pro poskytování dotací z
Programu podpory ekologické výchovy a osvěty v roce 2018, která jsou přílohou těchto
Podmínek dotačního programu.

Žadatelé:
Právnické i fyzické osoby.

Lhůta pro podání žádosti:
2. ledna 2018 - 31. ledna 2018

Podání žádosti:
1. Žádost musí být podána v písemné formě, a to elektronicky, příp. v listinné podobě.
2. Žadatel o dotaci předkládá písemnou žádost včetně povinných příloh do Programu na
předepsaném formuláři, který je uveřejněn spolu s výzvou na webových stránkách:
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/.
3. Žádost o dotaci v elektronické podobě lze doručit do datové schránky statutárního města
Pardubic.
4. Žádost o dotaci v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby lze podat:
a) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic – výhradně v úředních hodinách
Magistrátu města Pardubic.
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Pardubic,
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice nebo na Odbor životního prostředí Magistrátu
města Pardubic, ul. Štrossova 44, Pardubice.
Žádost podaná v listinné podobě musí být rovněž ve stanoveném termínu doplněna žádostí
v elektronické podobě doručením na e-mailovou adresu roman.slach@mmp.cz .
• U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic
je rozhodující pro stanovení termínu podání žádosti datum podání uvedené na razítku

podatelny úřadu. Tyto žádosti musí být doručeny v úředních hodinách, v poslední den lhůty
nejdéle do 12:00 hodin.
• U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je
rozhodující pro stanovení termínu podání žádosti datum podání zásilky uvedené na razítku
provozovatele poštovních služeb.
• V případě žádostí podaných v elektronické podobě je pak rozhodující pro stanovení termínu
podání žádosti datum elektronického doručení.

5. Pro každý projekt bude podána samostatná žádost.
6. Žádost o dotaci, která bude předložena na jiném než předepsaném formuláři nebo mimo
stanovený termín, nebude přijata a bude z posuzování o přidělení dotace vyloučena. Tajemník
komise pro životní prostředí předloží žádosti k projednání v komisi.
7. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude dotace
navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený rozpočet na daný
projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet bude součástí smlouvy o
poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné vyúčtování
8. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do
Programu.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu
města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické
výchovy a osvěty 2018. Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

