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1. Úvod
Účel grantového systému
Grantový systém města Třebíče je finančním nástrojem města Třebíče, který slouží
k finanční podpoře realizace projektů, které jsou v souladu s rozvojovými záměry města.
Grantový systém je tvořen jednotlivými grantovými programy. Ty jsou vymezeny stanovenými
prioritami, rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města: Strategický plán rozvoje
města, Komunitní plán sociálních služeb města Třebíče, Koncepce prevence kriminality a
drogové problematiky, Program na podporu sportovních organizací, Program prorodinné
politiky města Třebíče.
Vymezení základních pojmů a použitých zkratek
Grantový systém města Třebíče (GSMT) – cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce
apod., které přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel města.
Grantový program (GP) - stanovuje formu a zaměření podpory dle daných prioritních oblastí
rozvoje města a ekonomických podmínek vyplývajících z rozpočtu města na daný rok.
Dotace - finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu města žadateli v souladu s podmínkami
grantového systému.
Projekt – žadatelem navrhovaný a vypracovaný souhrn činností k uskutečnění
konkrétního rozvojového cíle v rámci daného grantového programu.
RM – Rada města.
ZM – Zastupitelstvo města.

2. Grantové programy pro rok 2019
V rámci GSMT je pro rok 2019 vyhlášeno 6 grantových programů.
Žadatel může podat v rámci celého GSMT maximálně 4 žádosti. Každá žádost musí být na
samostatný projekt, nelze podat několik žádostí na dílčí části jednoho projektu.
Maximální počet žádostí podaných do jednotlivého grantového programu je specifikován
v rámci jednotlivých manuálů GP.
Minimální poskytnutá částka je 5.000 Kč, maximální poskytnutá částka je 50.000 Kč. Maximální
poskytnuté částky jsou dále specifikovány v rámci jednotlivých manuálů GP. Na přiznání dotace
není právní nárok. Město si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout a právo zrušit zveřejněný
GSMT.
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Název grantového programu

Předpokládané alokace

KULTURA

550 tis. Kč

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

600 tis. Kč

PREVENCE KRIMINALITY
A DROGOVÉ PROBLEMATIKY

250 tis. Kč

EKOLOGIE

100 tis. Kč

RODINA A ZDRAVÍ

350 tis. Kč

CESTOVNÍ RUCH

150 tis. Kč

CELKEM

2.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města pro rok 2019.

3. Časový harmonogram
Zveřejnění grantových programů pro rok 2019
Lhůta pro podání žádosti o dotaci

Administrativní činnosti
(kontrola formálních náležitostí podaných žádostí)
Termín pro hodnocení žádostí

od 21.12.2018 do 25.03.2019
od 04.02.2019 do 11.02.2019

do 22.02.2019

do 13.03.2019

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
(termín projednání v radě města)
Převzetí a kontrola závěrečných zpráv + vyúčtování

21.03.2019
dle smlouvy

4. Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace
Každý GP je blíže specifikován prostřednictvím tzv. Manuálu pro žadatele o poskytnutí dotace.
Manuál obsahuje:
•

základní informace (garant GP, kontaktní osoby, lhůty a termíny),

•

základní informace o cílech grantového programu,
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•

vymezení výše poskytnutého finančního příspěvku,
a finanční podíl žadatele hrazený z vlastních zdrojů (v %),

•

okruh způsobilých žadatelů,

•

kritéria pro hodnocení žádostí,

•

účel, na který mohou být peněžní prostředky použity,

•

podmínky pro poskytnutí dotace,

•

lhůtu pro přijímání žádostí,

•

žádost o poskytnutí dotace (předepsaný formulář),

•

formulář závěrečné zprávy a vyúčtování,

•

další důležité informace.

Manuály pro žadatele o poskytnutí dotace jsou projednávány ve všech zainteresovaných
komisích RM, které jsou garanty jednotlivých GP. Jejich obsah bývá dle potřeby aktualizován.
5. Organizační zajištění GSMT, kompetence
Níže uvedené subjekty pracují v úzké spolupráci v rámci vymezených činností:
•

koordinace GSMT - odbor kanceláře vedení města MěÚ Třebíč v součinnosti
s odpovědným politickým garantem,

•

podpora práce hodnotících komisí – určení zaměstnanci MěÚ Třebíč,

•

vymezené administrativní činnosti (zejména smlouvy, kontrola vyúčtování) - oddělení
kontroly MěÚ Třebíč,

•

zajištění poskytnutí finančních prostředků – finanční odbor MěÚ Třebíč,

•

hodnocení podaných žádostí o dotaci a zpracování návrhu na poskytnutí dotace –
hodnotící komise.

6. Hodnocení žádostí
Do hodnocení nebudou zařazeny ty subjekty, které dle smluvních podmínek řádně a včas
nevyúčtovaly projekty realizované v roce 2018.
V rámci každého GP prověří určený zaměstnanec MěÚ, zda žádosti splňují formální
náležitosti. Nesplnění podmínek pro podání žádosti uvedených v Manuálu pro žadatele o
poskytnutí dotace je důvodem k vyřazení žádosti z formálních důvodů.
Před vlastním hodnocením konkrétní žádosti posoudí příslušná hodnotící komise, zda je
žádost v souladu s vyhlášeným GP.
Podmínkou pro hodnocení jednotlivých žádostí je vyplnění všech údajů v části B/.
Předložené žádosti projednávají a hodnotí určení hodnotitelé. Minimální počet hodnotitelů jedné
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žádosti musí být 4. Je nepřípustné, aby hodnotitel hodnotil žádost, ve které je zainteresován.
Návrh na poskytnutí dotace musí být v souladu s vymezenými limity (maximální i minimální
výše příspěvku).
Dotace je poskytována v zaokrouhlených částkách na 100 Kč.
Při hodnocení jednotlivých žádostí hodnotitelé zohlední zejména hodnotící kritéria (popis je
uveden v jednotlivých manuálech každého GP).
V rámci GSMT nebudou do hodnocení zařazeny žádosti, které propagují politickou stranu,
politické hnutí či volební stranu.
V rámci GSMT nebudou do hodnocení zařazeny příspěvkové organizace zřizované Městem
Třebíčí, subjekty nebo jejich oddíly, které jsou podpořeny z Programu na podporu sportovních
organizací pro rok 2019 a další aktivity, které jsou podpořeny přímo z rozpočtu města na rok
2019 na základě individuálních žádostí.
Maximální počet bodů pro žádost: 100 bodů
Minimální počet bodů pro podpoření žádosti: 50 bodů
RM jsou ke schválení předkládány návrhy na poskytnutí dotace dle uvedené lhůty o rozhodnutí o
žádosti.
O poskytnutí dotace rozhodne RM, do vyčerpání celkové výše schválené alokace.
O výsledcích rozhodnutí budou žadatelé informováni na oficiálních webových stránkách města
www.trebic.cz v sekci Hospodaření a finance. V případě schválené žádosti bude žadatelům
zaslán návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě vyřazených nebo neschválených žádostí o dotaci bude žadatelům bez zbytečného
odkladu zaslána písemná informace s odůvodněním nevyhovění žádosti.
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
O poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi Městem Třebíč a žadatelem
(za uzavření zodpovídá pověřený zaměstnanec oddělení kontroly městského úřadu).
Smlouva bude mimo jiné obsahovat sdělení o způsobu prezentace města a o náležitostech a
termínech odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.
8. Sledování a kontrola realizace projektu a čerpání dotace
Podpořené projekty budou v průběhu realizace kontrolovány. Průběh kontroly bude
zaznamenán v monitorovací zprávě. Při kontrole se sleduje a hodnotí zejména efektivnost,
hospodárnost a účelnost přidělených peněžních prostředků.
Do konce ledna 2020 bude RM předložena souhrnná zpráva o kontrole a realizaci
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schválených projektů, součástí zprávy bude přehled o průběhu monitoringu včetně uvedení
osoby, která danou akci kontrolovala.
Kontrolu použití poskytnutých finančních příspěvků provádí oddělení kontroly MěÚ Třebíč.

Přílohy
•

Manuály pro žadatele o poskytnutí dotace k jednotlivým GP

•

Přehled kontaktních osob pro jednotlivé GP Grantového systému města Třebíče
pro rok 2019

•

Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

O vyhlášení Grantového systému města Třebíče pro rok 2019 rozhodla Rada města Třebíče
dne 20.12.2018 usnesením č. 60/27/RM/2018.

Mgr. Pavel Pacal v. r.
starosta města Třebíče

Vyvěšeno na úřední desce dne 21.12.2018
Sňato z úřední desky dne: …………………………………………..
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