Pardubice
PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE
Název programu:
Program podpory ekologické výchovy a osvěty 2022
Účel, na který mohou být finanční prostředky použity:
Vymezen Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2022
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 2022:
384 100 Kč

Žadatelé:
Právnické i fyzické osoby.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Není stanovena.

Lhůta pro podání žádosti:
23. února; 05:00:00 hod. – 13. března 2022; 23:59:59 hod.
Žádost o dotaci je možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00:00 hod. do 23:59:59
hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s formulářem žádosti o dotaci pracovat,
ale není možné jej podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh dat a údržby systému

Forma podání žádosti:
Žadatel o dotaci podá žádost elektronicky prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál
občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál občana je dostupný na
webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Dostupný
je i na odkazu: https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/#.
Žádost o dotaci předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana
nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. Přílohy
žádosti, které budou převyšovat maximální možnou velikost žádosti je možné po předchozí dohodě
(telefonické, emailové) se správcem dotací Programu podpory ekologické výchovy a osvěty doručit
elektronicky - jinou formou (e-mail).

Kritéria pro hodnocení žádostí
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, základní
rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů (včetně příjmů ze vstupného, prodeje
brožur, osvětových materiálů), způsob využití příjmů, organizační zajištění akce a ostatní povinné
přílohy.
2. Komise pro životní prostředí posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě potřeby si
může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na jednání komise.
3. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné a
obsahové.
Formální a věcná správnost:
Tuto fázi provádí a je za ni odpovědný odbor životního prostřední MmP. 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 elektronické verzi
- podání žádosti na zveřejněném 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 komisi pro životní prostředí předloženy
k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených žádostí
s důvodem vyřazení.

Posouzení žádostí o poskytnutí dotace:
Tuto fázi provádí a je za ni zodpovědná komise pro životní prostředí Rady města. Výstupem této fáze
hodnocení je návrh vybraných projektů doporučených k udělení dotace (konečný počet bodů a
navrhovaná výše dotace).

4. Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy
a osvěty:

Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace

Posouzení projektu z hlediska ekovýchovné tématiky, a to jak z hlediska podílu ekovýchovné
tématiky na popsaném projektu, tak z hlediska kvality náplně a přínosu pro cílovou skupinu
Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet je jasný a zároveň podrobný, navrhované
výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny
z dotace města)
Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, personální
zajištění projektu, stanovený konkrétní realizační plán)
Náklady na projekt tvoří účastnický poplatek nebo lektorné ekovýchovného centra:
- plně
- z části
- netvoří
Projekt je / není navazujícím na projekt realizovaný v minulém dotačním období:
- je
- není

možný počet
dosažitelný
bodů
max. 50

max. 20
max. 10
max. 10
10
5
0
max. 10
10
0

Celkem je možné dosáhnout max. 100 bodů. Pro úspěšnost a finanční podporu projektu je třeba,
aby bylo dosaženo min. 60 bodů. Při hodnocení projektu se vypočte průměr obdržených bodů na
daný projekt.
Zásady stanovení výše dotace na základě získaných bodů
Výše poskytnuté dotace bude závislá na počtu dosažených bodů v rámci „Kritérií posouzení
předloženého projektu“. Poskytovaná dotace může být do výše 100 % skutečně požadované částky.
Oblast výpočtu výše dotace, včetně případného krácení vypočítané částky provede odbor životního
prostředí MmP dle níže uvedených pravidel. Podkladem bude bodové hodnocení projektu, které
provede komise pro životní prostředí.
Hodnotící tabulka PPEVO
Počet dosažených bodů
60 až 64
65 až 69
70 až 79
80 až 89
90 až 100

% požadované dotace
60
65
75
85
100

Vypočítané částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.

Krácení vypočítané částky dotace v případě překročení limitu z rozpočtu města
V případě, že suma vypočtených dotací překročí částku schválenou pro PPEVO, bude provedeno
krácení dotací dle následujících kroků:
1. Krácení všech dotací stejně až o 50 % ve skupině dotací, která obdržela nejnižší počet bodů
2. V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 1 překročí částku schválenou pro
PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 30 % ve skupině dotací, která
Obdržela druhý nejnižší počet bodů
3. V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 2 překročí částku schválenou pro
PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která
obdržela třetí nejnižší počet bodů
4. V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 3 překročí částku schválenou pro
PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která
obdržela čtvrtý nejnižší počet bodů
5. V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 4 překročí částku schválenou pro
PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která
obdržela pátý nejnižší počet bodů
Krácené částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.
5. Příjemce dotace se zavazuje:
a) použít poskytnutou dotaci pouze na projekt či činnosti, které jsou předmětem předložené
žádosti,
b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o objemu poskytovaných
služeb a o celkovém pracovním výkonu,
c) umožnit členům komise pro životní prostředí a úředníkům z MmP seznámit se s realizací
činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění
finanční kontroly,
d) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných
v rámci dotovaného projektu.
e) neprodleně oznámit odboru životního prostředí změnu stanov, bankovního spojení,
statutárního zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit
náplň aktivit a způsob finančního hospodaření,
f) při propagaci projektu a použití loga Magistrátu města Pardubic, musí být jeho podoba
schválena Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, z hlediska
souladu s logomanuálem města. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat
na e-mailovou adresu propagace@mmp.cz,
g) při použití dotace dodržovat související právní předpisy, Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Pardubice, tato Pravidla a ustanovení smlouvy o poskytnutí
dotace.
6. Na přidělenou dotaci není právní nárok.

Vyúčtování dotace:
1. Poskytnutá dotace musí být vyúčtována prostřednictvím formuláře: „Formulář vyúčtování
poskytnuté dotace“, Program podpory ekologické výchovy a osvěty, na webové stránce pod
odkazem: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/
2. Poskytnutá dotace v roce 2022 musí být využita a řádně vyúčtována nejpozději do 31.12.2022,
není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Základní rámec pro podávání a projednávání žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční
podpory (dotace) z rozpočtu Statutárního města Pardubic je stanoven směrnicí č.11/2021 „Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Pardubice“ a v „Pravidlech pro poskytování dotací
z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 2022“.

Případné doplňující informace podá:
Bc. Roman Slach, tel.: 466 859 196, e-mail: roman.slach@mmp.cz

