Podmínky dotačního programu
Název programu

PROGRAM PODPORY VOLNOČASOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2019

Účel, na který mohou být finanční prostředky použity

a) Letní táborová činnost – pobytové i příměstské tábory
Podpora letních táborů pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem v Pardubicích.

b) Letní tábory v rámci Sportovního parku Pardubice – příměstské tábory
Podpora letních příměstských táborů pořádaných v rámci Sportovního parku Pardubice.
Důvody podpory
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež z Pardubic v době letních prázdnin.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
1.315.400 Kč
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Není stanovena
Projekty budou hodnoceny z hlediska formální, věcné správnosti a obsahové úrovně.
Kritéria (podmínky) pro hodnocení formální a věcné správnosti žádosti
•
•
•
•
•
•

Žádost je podána ve stanoveném termínu v písemné podobě
Žádost je podána na předepsaném formuláři
Žádost je úplná a jsou vyplněny všechny požadované údaje včetně rozpočtu projektu
Žádost je předložena se všemi relevantními přílohami
Žádost je podepsána stanoveným způsobem
Projekt je v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu

Zveřejněno na úřední desce od 1. 4. 2019 do 15. 7. 2019

Žádosti, které budou vyhodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti jako nevyhovující,
nebudou komisi pro výchovu a vzdělávání předloženy k hodnocení a posouzení.
Kritéria (podmínky) pro hodnocení obsahové úrovně projektů
Projekt musí splnit všechna hodnotící kritéria, aby byl doporučen k podpoře.

LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST – POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Hodnocení

Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti s dětmi a mládeží nebo jeho pořádání
splněno/nesplněno
má minimálně 5 let tradici
Tábora se zúčastní minimálně 20 dětí ve věku od 5 do 19 let bez ohledu na
splněno/nesplněno
trvalé bydliště, z toho minimálně 10 dětí s trvalým bydlištěm v Pardubicích
Žadatel předložil rámcový program tábora a doloží, že se jedná o táborovou
splněno/nesplněno
činnost

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI SPORTOVNÍHO PARKU PARDUBICE
Tábor se uskuteční v době konání Sportovního parku Na Špici v Pardubicích

Hodnocení
splněno/nesplněno

Jeden turnus tábora má minimálně 3 dny, z toho děti stráví ve Sportovním
splněno/nesplněno
parku Pardubice alespoň 2 dny
Tábora se zúčastní minimálně 8 dětí ve věku od 5 do 19 let s trvalým pobytem
splněno/nesplněno
na území Pardubického kraje
Organizátor tábora zajistí odborný dohled dětí, stravovací a pitný režim

splněno/nesplněno

V rámci letní táborové činnosti nebudou podporována sportovní soustředění
Žadatelé
Pořadatelé táborů – fyzické nebo právnické osoby činné v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti
a mládež.
Lhůta pro podání žádosti

1. května do 20. května 2019

Zveřejněno na úřední desce od 1. 4. 2019 do 15. 7. 2019

Místo a forma podání žádosti
Vyplněnou žádost včetně příloh v listinné podobě je možné podat takto:
•

•
•

osobně na podatelnu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, PSČ 530 21,
ve stanoveném termínu a v době úředních hodin úřadu (konečným termínem pro přijímání žádostí
20. 5. 2019; 17.00 hod.)
prostřednictvím poštovních služeb na adresu Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
OŠKS ekonomické oddělení (rozhoduje datum podacího razítka na zásilce – nejpozději 20. 5. 2019).
prostřednictvím datové schránky statutárního města Pardubic - ID datové schránky: ukzbx4z.
(rozhodující pro splnění termínu podání žádosti o poskytnutí dotace datum elektronického podání
žadatelem – 20. 5. 2019; 23:59 hod.).

Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou do dotačního řízení zahrnuty.
Formulář žádosti o poskytnutí dotace bude k dispozici v termínu od 1. 5. do 20. 5. 2019 na adrese:
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
červen 2019
Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Pardubic a v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktiv pro rok
2019.

Bližší informace: Ing. Petra Šnejdrová, 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz.

Zveřejněno na úřední desce od 1. 4. 2019 do 15. 7. 2019

