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Oddíl I.
Všeobecná ustanovení
1. Základní principy podpory
(1)

Podporu lze poskytovat právnické i fyzické osob (žadateli) na investi ní i neinvesti ní výdaje.

(2)

Na poskytnutí podpory není právní nárok a d vody neposkytnutí se žadatel m nesd lují.

(3)

Podpora slouží jako dopl kový zdroj financování. Procentní podíl ú asti žadatele je stanoven pro
každou oblast podpory individuáln .

(4)

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky v i SmOl, jeho p ísp vkovým
organizacím a jím z ízeným obchodním spole nostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také
nedostate né i neprovedené vyú tování za p edchozí období ve stanoveném termínu.

(5)

Žadatelem nem že být p ísp vková organizace z ízená SmOl ani obchodní spole nost založená SmOl.

(6)

O poskytnutí podpory se rozhoduje na základ žádosti dopln né požadovanými listinami.

(7)

Na výb rová ízení o ud lení podpory se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení, pouze tato
Pravidla.

(8)

Podporu lze používat pouze k deklarovanému ú elu specifikovanému v žádosti.

(9)

Podpora se poskytuje na základ uzav ené smlouvy o poskytnutí podpory.

(10)

Podporu lze použít jen k ú elu a na innost stanovenou ve smlouv a hradí se z ní pouze nezbytné
náklady související s projektem. V rozpo tu nesmí být kalkulován zisk, u plátc DPH nesmí být
kalkulovaná tato da . Do rozpo tu lze zahrnout pouze p edpokládané náklady a nikoliv práce
svépomocí nebo dodávky bez ú etních doklad .

(11)

Podpora se poskytuje bezhotovostním p evodem na ú et p íjemce i v hotovosti s omezením dle zákona
. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti.

(12)

Doba erpání podpory je uvedena v uzav ené smlouv .

(13)

Podpora není p evoditelná na jiný subjekt a nelze z ní také jiný subjekt financovat, pokud nejde o b žné
dodavatelsko odb ratelské vztahy.

2. Podpora
(1)

SmOl m že v rámci své samostatné p sobnosti v souladu se zákonem o obcích . 128/2000 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis a § 9 odstavce 1 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech
územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , ze svého rozpo tu poskytovat ve ejnou finan ní
podporu jiným subjekt m na:
•
•
•

podporu subjekt provád jících ve ejn prosp šné innosti,
podporu oblastí podnikání prosp šných pro m sto,
dary a p ísp vky na sociální nebo jiné humanitární ú ely.
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3. Formy a oblasti podpor
(1)

Podporu lze rozd lit na:
• poskytovanou dle oblastí a program podpory,
• poskytovanou mimo programy podpory (dále též „individuální podpora“),
a dále na:
• poskytovanou na neinvesti ní výdaje,
• poskytovanou na investi ní innost.

(2)

U podpory poskytované v souladu s vyhlášenými programy podpory není p íjemce v rozpo tu SmOl
zpravidla jmenovit uveden. V rozpo tu je souhrnn uveden pouze objem finan ních prost edk pro
konkrétní program podpory. Postup p i poskytování takové podpory upravuje oddíl II.B) tohoto vnit ního
p edpisu.

(3)

U podpory poskytované mimo programy podpory je v n kterých p ípadech v rozpo tu SmOl jmenovit
uveden p íjemce. Je poskytována v p ípadech, pokud nelze použít jiné formy podpory. Postup p i
poskytování takové podpory upravuje oddíl II. A) tohoto vnit ního p edpisu.

(4)

Oblasti poskytování podpor lze vymezit zejména následovn :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociální služby a humanitární pomoc,
prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí,
kultura,
cestovní ruch,
využití volného asu d tí a mládeže,
sport a t lesná kultura,
tvorba a ochrana životního prost edí,
bezbariérové úpravy,
drobné ve ejn prosp šné aktivity.

4. Podpory investi ního charakteru
(1) Podpora na technické zhodnocení a po izování investi ního majetku (dále jen „investi ní podpora“) je p ísn
ú elová, je poskytována zásadn na konkrétní investi ní akce. Odbor investic poskytuje podporu p íjemci na
základ jeho žádosti pouze na spole n realizované investi ní akce nebo na vyvolané investice v souvislosti
s realizací investi ní akce realizované odborem investic.
(2) V cn p íslušný odbor je ur en v rozpo tu m sta u p íslušné položky v poznámce.
(3) Odbor investic MmOl v rámci své p sobnosti poskytne na vyžádání ú innou pomoc v oblasti technického
posouzení investi ní akce a smluvních ujednání ostatním odbor m MmOl.
(4) Investi ní podporu nelze použít na krytí náklad provozu a b žné obnovy a údržby.
(5) Bez výslovného schválení p íslušného orgánu m sta nelze investi ní podporu poskytnout na nákup nemovitostí
(pozemk a staveb) a na investi ní akci již dokon enou a zkolaudovanou.
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(6) P íjemce musí poskytnutou podporu použít p esn podle investi ního zám ru a ostatních doklad , které
p edložil v dokumentaci s žádostí, a které byly schváleny p íslušným orgánem m sta. V p ípad nejasností
rozhoduje v cn p íslušný odbor.
(7) Poskytnutí investi ní podpory zakládá pro p íjemce závazek postupovat p i výb ru zhotovitele díla dle § 2 odst.
3 až 5 zákona . 137 /2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis .
(8) U investi ní akce s rozpo tovým nákladem vyšším než 100 tis. K je p íjemce investi ní podpory povinen
umístit na viditelném míst stavby oznámení, že akce byla realizována za finan ní ú asti SmOl.
(9) Poskytnutí investi ní podpory zakládá pro p íjemce závazek nep evést vlastnictví nemovitosti a nem nit
charakter jejího užívání po dobu 10 let od dokon ení stavby.
(10)

Krom údaj stanovených v lánku 5 musí žádost dále obsahovat :
a) stru ný investi ní zám r obsahující cíl, p ínos a popis investi ní akce,
b) zhodnocení sou asného stavu u akcí charakteru technického zhodnocení, rekonstrukcí, modernizací a
oprav,
c) úplný výpis z katastru nemovitostí týkající se pozemk a staveb dot ených investi ní akcí ne starší 3
m síc ,
d) v cná práva k nemovitostem dot eným stavbou: zástavy, v cná b emena, p edkupní smlouvy, ap.,
e) kopii katastrální mapy,
f) projektovou dokumentaci v etn výkazu vým r a harmonogramu postupu výstavby,
g) p ehled zp sobu financování investi ní akce a návrh platebního kalendá e,
h) estné prohlášení o zajišt ní finan ních prost edk na podíl, který bude žadatel financovat z vlastních
nebo jiných zdroj ,
i) doklady ke stavebnímu ízení (územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení). Pokud investi ní
akce stavebnímu ízení nepodléhá, p ikládá se doklad o ohlášení stavebních úprav,
j) ur ení stavebního dozoru,
k) dodavatelské zajišt ní stavby v etn p ípadného protokolu o výsledku zadávacího ízení dle zákona .
137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších p edpis ,
l) nachází-li se objekt, na který se investi ní podpora poskytuje, v památkové zón , p edloží žadatel
i
vyjád ení památká .

(11)

U jednoduchých staveb je možno rozsah požadovaných podklad omezit ve vazb na rozsah a charakter
investi ní akce a výši poskytované investi ní podpory nebo povolit dodate né p edložení n kterých
dokument . O rozsahu rozhoduje v cn p íslušný odbor.

(12)

Vyú tování musí mj. obsahovat :
a)
b)

záv re nou zprávu obsahující zhodnocení investi ní akce, spln ní stanoveného cíle
a zd vodn ní odchylek,
fotodokumentaci stavu objekt a staveb dot ených investi ní akcí p ed zapo etím investi ní akce a po
jejím ukon ení. V p ípad , že na stavbu bude vydáno pravomocné kolauda ní rozhodnutí, p ipojí
rovn ž jeho kopii. V p ípad , že se kolauda ní rozhodnutí nevydává, p ipojí se estné prohlášení
technického dozoru stavby o jejím ádném dokon ení.
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Oddíl II.
Vymezení pravidel u podpor
A) finan ní p ísp vky na innost a aktivity
5. P ijímání žádostí
(1) Žadatel vyplní na webových stránkách www.olomouc.eu/verejna-podpora elektronický formulá
žádosti o podporu a odešle ho do systému. Poté formulá vytiskne a následn ho v listinné podobn
a podepsaný oprávn nou osobou p edkládá nebo zasílá v cn p íslušnému odboru s projektem (nebo bez
n j, pokud jsou všechny pot ebné informace obsaženy p ímo v žádosti) v jednom vyhotovení se všemi
požadovanými p ílohami. Je p itom povinen dodržet stanovený termín k p edkládání žádostí pro danou
oblast (pokud není stanoven, tak kdykoliv). Podrobnosti pro práci v systému jsou uvedeny na výše
uvedených webových stránkách.
(2) Podepsaná žádost musí být sešita a p elepena páskou (p es p ední a zadní stranu) tak, aby nebylo možné
ze žádosti vyjmout listy bez poškození takové pásky. Páska musí být ozna ena podpisem (p ípadn
podpisem a razítkem) zástupce žadatele oprávn ného jednat jeho jménem na první a poslední stran
žádosti.
(3) Žadatel, který ádn nevyú toval dosud poskytnutou podporu do konce února následujícího roku,
nem že podat další žádost. Pokud ji podá, bude žádost z výb rového ízení vy azena. P ednostn budou
projednány žádosti, kdy byla p edchozí podpora ádn vyú tována.
(4) Místem podání je sekretariát v cn p íslušného odboru MmOl, nejpozd ji v poslední den stanovené
lh ty. Žádost je podána v as, pokud je poslední den lh ty pro podání žádostí p edána držiteli poštovní
licence k odeslání.
(5) Termínem pro podávání žádostí je 1.12. až 5.1. následujícího roku, pokud není v oddílu III stanoveno
jinak.RMO si vyhrazuje pravomoc zm n termín podávání žádostí.
(6) Nedílnými p ílohami k žádosti jsou :
a) doklad o právní subjektivit (dle typu žadatele n který z t chto doklad ),
• fotokopie výpisu z obchodního rejst íku ne staršího než 3 m síce nebo
• fotokopie živnostenského listu nebo jiného osv d ení fyzické osoby nezapisované
do obchodního rejst íku nebo
• fotokopie o legální existenci žadatele, u právnické osoby nezapisované do obchodního
rejst íku nebo
• fotokopie ob anského pr kazu u fyzické, nepodnikající osoby nebo
• fotokopie stanov ob anského sdružení, spolku nebo neziskové organizace s registrací
Ministerstva vnitra R nebo
• fotokopie z izovací listiny rozpo tových a p ísp vkových organizací, kde z izovatelem je stát,
respektive kraj nebo m sto,
b) doklad o volb i jmenování statutárního zástupce u právnických osob (nap . jmenovací dekret,
usnesení z ustavujícího zasedání i valné hromady apod.),
c) fotokopii dokladu o p id lení identifika ního a da ového identifika ního ísla žadateli,
d) podrobný popis projektu,
e) rozpo et,
f) doklad o provedeném výb rovém ízení, pokud je projekt zajiš ován dodavatelsky (v souladu se
zákonem o ve ejných zakázkách),
g) požadované specifické doklady podle vyhlášeného tématického programu.
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(7) Náklady z rozpo tu lze rozd lit na:
•
•
•
•

Celkové náklady - tvo í sou et všech uznatelných náklad a všech neuznatelných náklad .
Uznatelné náklady - náklady, které lze hradit z ve ejných prost edk a o jejichž úhradu m že žadatel
žádat. Uznatelné náklady nemohou být stanoveny jako paušální ástka.
Neuznatelné náklady - náklady, které nelze hradit z ve ejných prost edk . Tyto náklady hradí žadatel
vždy ze svých prost edk .
Náklady musí být skute n vynaloženy, proto se dále uvádí termín výdaj.

(8) Nespln ní formálních náležitostí a nedodání povinných p íloh žádosti jsou d vodem pro vy azení
z výb rového ízení. Odbor, který žádosti p ijímá, vyzve žadatele, aby svou neúplnou žádost doplnil.
Nebude-li žádost ve stanovené lh t uvedena do souladu se zadáním, doporu í výb rová komise její
vy azení.
(9) Žádosti a jejich p ílohy se archivují na p íslušných odborech MmOl, kde se žádosti p ijímají. P i
skartaci se postupuje podle platných vnit ních sm rnic MmOl. Žadatel m se tyto listiny nevracejí.

6. Posuzování a výb r žádostí
(1)

Administrátor provede v cnou a formální kontrolu správnosti vypln ných žádostí o podporu v etn jejich
p íloh.

(2)

Ve vyhlášeném nebo individuáln stanoveném termínu se podané a úplné žádosti projednávají
ve výb rovém ízení ve v cn p íslušné komisi RMO nebo pracovní skupin , sestavené pro konkrétní
program (dále jen „výb rová komise“). Výb rová komise navrhne p íslušnému orgánu m sta seznam
projekt s doporu enou výší podpory. Rovn ž m že navrhnout seznam náhradních projekt pro dodate né
poskytnutí nep id lených finan ních prost edk .

(3)

P i hodnocení žádosti vychází výb rová komise zejména z:
a)
b)
c)
d)

p ínosu a efektivity projektu pro m sto a jeho obyvatele (výb r cílové skupiny, její velikost,
závažnost cíl apod.),
d v ryhodnosti žadatele podle dostupných referencí, p ípadn zkušeností,
asové reálnosti projektu,
v cné reálnosti projektu.

(4)

P i své innosti se výb rová komise musí ídit zákonnou úpravou a tímto vnit ním p edpisem.

(5)

O poskytnutí podpory rozhoduje na základ návrhu výb rové komise p íslušný orgán m sta formou
schváleného usnesení.

(6)

O rozhodnutí p íslušného orgánu SmOl vyrozumí administrátor všechny žadatele písemn , a to do 14 dní
po jednání p íslušného orgánu SmOl. D vody neposkytnutí se nesd lují.

(7)

Smlouva bude podepsána pouze v p ípad , že bude p edloženo ádné vyú tování dosud poskytnuté
podpory.
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Vymezení pravidel u podpor
B) projekt z EU a jiných ve ejných zdroj
7. Cíle a podmínky podání projekt

(1)

Cíle a zam ení oblasti podpory:
Cílem podpory je poskytnutí finan ních prost edk žadatel m na zpracování projekt , které povedou
k získání vn jších finan ních zdroj na projekty sloužící k rozvoji m sta Olomouce.

(2)

Žadatelem m že být právnická nebo fyzická osoba, dobrovolné svazky obcí, nezisková nestátní organizace,
obecn prosp šné spole nosti, ob anská sdružení.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce a okolí .

(4)

Termín podávání žádostí: pr b žn .

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru evropských projekt , v p ípad
Pravidel..

(6)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti: dle Pravidel a podmínek program
spolufinancovaných ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.

(7)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: pr b žn .

(8)

asový harmonogram realizace projektu: do 1 roku od uzav ení smlouvy.

(9)

asový harmonogram poskytnutí podpory: do 1 m síce od uzav ení smlouvy .

sociální oblasti viz
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(10)

Specifické smluvní podmínky (nap . zda všechny náklady mají být kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem): dle podmínek jednotlivých opera ních program , do kterých bude projekt
p edkládán.

(11)

Termín vyú tování: do 1 m síce od ukon ení akce/projektu nebo dle dohodnutých podmínek ve smlouv

(12)

Uznatelné náklady: dle t chto Pravidel a pravidel zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované
ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.

(13)

Specifické doklady k vyú tování: dle t chto Pravidel a podmínek program
ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.
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spolufinancovaných

8. P ijímání projekt
(1)

Žadatel p edkládá administrátorovi žádost s projektem v p edepsaném formátu elektronického
formulá e a v tišt né podob v jednom vyhotovení se všemi požadovanými p ílohami ve
stanoveném termínu (pokud není stanoven, tak kdykoliv). Podrobnosti jsou uvedeny na webových
stránkách www.olomouc.eu/verejna-podpora.

(2)

Obsahové i formální náležitosti žádosti a rozpo tu jsou totožné jako u lánku 5 odst. 6 Pravidel.

(3)

Žadatel, který ádn nevyú toval dosud poskytnutou podporu do konce února následujícího roku,
nem že podat další projekt. Pokud jej podá, bude projekt z výb rového ízení vy azen. P ednostn
budou projednány projekty, kdy byla p edchozí podpora ádn vyú tována.

(4)

Místem podání je sekretariát v cn p íslušného odboru MmOl, event. podatelna SmOl na Horním
nám stí nejpozd ji v poslední den stanovené lh ty. Projekt je podán v as, pokud je poslední den
lh ty pro podání projektu p edán držiteli poštovní licence k odeslání.

(5)

Nespln ní formálních náležitostí, nap . nedodání povinných p íloh projektu, mohou být d vodem
pro vy azení z výb rového ízení. Odbor, který projekty p ijímá, m že vyzvat žadatele, aby sv j
neúplný projekt doplnil. Nebude-li projekt ve stanovené lh t uveden do souladu se zadáním,
doporu í výb rová komise jeho vy azení.

(6)

Projekty a jejich p ílohy se archivují na p íslušných odborech MmOl, kde se posuzují. P i skartaci
se postupuje podle platných vnit ních sm rnic MmOl. Žadatel m se tyto listiny nevracejí.

9. Posuzování a výb r projekt
(1)

Administrátor provede v cnou a formální kontrolu správnosti vypln ných žádostí o podporu v etn
jejich p íloh.

(2)

Ve vyhlášeném termínu se podané a úplné žádosti projednávají ve výb rovém ízení ve v cn
p íslušné komisi RMO nebo výb rové komisi (dále jen „výb rová komise“), sestavené pro
konkrétní program. Výb rová komise navrhne p íslušnému orgánu m sta seznam projekt
s doporu enou výší podpory. Rovn ž m že navrhnout seznam náhradních projekt pro dodate né
poskytnutí nep id lených finan ních prost edk .

(3)

P i hodnocení žádosti vychází výb rová komise z p edem stanovených hodnotících kritérií.

(4)

P i svém rozhodování se výb rová komise musí ídit zákonnou úpravou a tímto vnit ním
p edpisem.

(5)

O poskytnutí podpory rozhoduje na základ návrhu výb rové komise p íslušný orgán m sta formou
schváleného usnesení.

(6)

O rozhodnutí p íslušného orgánu SmOl vyrozumí administrátor všechny žadatele písemn , a to do
14 dní po jednání p íslušného orgánu SmOl. D vody neposkytnutí se nesd lují.

(7)

Smlouva bude podepsána pouze v p ípad , že bude p edloženo ádné vyú tování dosud poskytnuté
podpory.
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Oddíl III.
Specifika jednotlivých oblastí podpory
V následujících láncích jsou vymezeny specifická pravidla a pokyny pro jednotlivé oblasti podpory.
Pokud zde pro n kterou oblast není vše vymezeno, platí obecná pravidla.

10. Oblast sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci
V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Kontakt :

Kosmonaut 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 510 337
fax. : 585 510 347
E-mail : odb.ssz@mmol.cz

(1)

Cíle a zam ení oblasti podpory: dostupnost sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární
pomoci obyvatel m m sta Olomouce a jejich poskytování na území m sta Olomouce.

(2)

Žadatelem m že být subjekt provozující ve ejn
souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci.

(3)

Lokalizace programu (specifikace území, pop . odv tví, pro které je ur ena): organizace poskytující sociální
služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc na území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: od 1. 12. do 5. 1. následujícího roku.

(5)

Po et žádostí: pro tuto oblast je možno podávat i více žádostí jedním žadatelem.

(6)

Místo podávání žádostí: písemné žádosti se p edkládají na p edepsaném formulá i na sekretariát odboru
sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, viz kontakt výše.

(7)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti: dle lánku 4 Pravidel.

prosp šnou

innost na úseku sociálních služeb,

Dále:
-

-

Podrobný popis a charakteristika projektu (žadatel podrobn ji rozvede charakteristiku projektu
uvedenou ve formulá i žádosti, tzn. podrobná charakteristika cílové skupiny; podrobný popis aktivit,
metody realizace aktivit, konkrétní cíle projektu; zd vodn ní pot ebnosti poskytované služby nebo
aktivity cílové skupin ; p ínosy nebo výhody pro cílovou skupinu; celkový po et osob z cílové skupiny
v projektu; celkový po et osob z cílové skupiny v projektu, které trvale žijí na území m sta Olomouce;
provozní doba poskytované služby nebo aktivity; apod.).
Nápl innosti, seznam a popis již realizovaných aktivit (nap . reference, výro ní zprávy, doporu ení,
odborná vyjád ení apod.)

(8)

Minimální a maximální výše podpory pro jednu žádost: pro tuto oblast není omezena.

(9)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: pro tuto oblast v cn p íslušný
odbor nevyžaduje.

(10) Kritéria pro výb r: dle Pravidel pro poskytování podpor statutárním m stem Olomouc. Dále soulad
s prioritami a výstupy komunitního plánování sociálních služeb ve m st Olomouci nebo ešení nov vzniklé
aktuální pot eby v sociálních službách, souvisejících službách a aktivitách a humanitární pomoci, která se
objevila až po schválení aktuálního komunitního plánu (dále jen „KP“) na dané období.
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(11) V cn p íslušná komise RMO: komise sociální
(12) Postup hodnocení žádostí:
a) odbor sociálních služeb a zdravotnictví provede kontrolu v cných a formálních náležitostí;
b) Realiza n manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb ve m st Olomouci (dále jen
„RMT“) rozd lí žádosti do jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování sociálních
služeb ve m st Olomouci (dále jen „PS“) podle jejich zam ení;
c) PS na základ p edem stanovených kriterií ohodnotí jednotlivé žádosti;
d) RMT na svém rozší eném jednání na základ podklad z PS vypracuje návrh rozd lení finan ních
prost edk ;
e) návrh rozd lení finan ních prost edk p edloží vedoucí RMT sociální komisi RMO na jejím
jednání;
f) sociální komise RMO projedná p edložený návrh rozd lení finan ních prost edk a výsledek
p edloží RMO;
g) RMO a ZMO rozhodne na základ návrhu sociální komise RMO o p id lení finan ních prost edk .

(13) Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: projednání v pracovních skupinách komunitního plánování,

RMT komunitního plánování a následné p edložení návrh podpor sociální komisi RMO, která doporu í
poskytnutí podpor SmOl, prob hne do 6 týdn po termínu pro odevzdání žádosti. Termín projednání
a rozhodnutí o žádostech je v kompetenci RMO a ZMO.

(14)

asový harmonogram realizace projektu (specifikace, od kdy lze projekt realizovat a minimální nebo
maximální dobu trvání projektu): v p íslušném kalendá ním roce obdržené podpory, tzn. od 1. 1. – 31. 12.
daného roku.

(15)

asový harmonogram poskytnutí podpory (v jakém termínu od podpisu smlouvy, po et splátek), do 14 dn
od podpisu smlouvy v 1 splátce.

(16) Specifické smluvní podmínky (nap . zda všechny náklady mají být kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem): pro tuto oblast nejsou vymezeny.
(17) Termín vyú tování: do 28. 2. následujícího roku po poskytnutí podpory.
(18) Uznatelné náklady: dle Pravidel pro poskytování podpor statutárním m stem Olomouc. erpání uznatelných
náklad je možné od 1. 1. – 31. 12. daného roku.
(19) Specifické doklady k vyú tování: do 30. 6. následujícího roku po poskytnutí podpory doložit výro ní zprávu
za p íslušný kalendá ní rok erpání podpory.
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11.

Oblast podpory projekt pro sociální služby, související služby a aktivity
a humanitární pomoc

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Kontakt :

Kosmonaut 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 510 337
fax. : 585 510 347
E-mail : odb.ssz@mmol.cz

Cíle a zam ení oblasti podpory:

(1)

a) Cílem podpory je poskytnutí finan ních prost edk žadatel m na zpracování projekt , které povedou
k získání finan ních prost edk ze zdroj mimo rozpo et SmOl na projekty v oblasti sociálních služeb,
souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci na území m sta Olomouce. Statutární m sto Olomouc
tímto podporuje zpracování žádostí pro nositele projektu, a to v rámci oblastí zájmu m sta v návaznosti na
priority a výstupy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci.
b) Cílem podpory je áste né nebo úplné kofinancování projekt v oblasti sociálních služeb, souvisejících
služeb a aktivit a humanitární pomoci na území m sta Olomouce v návaznosti na priority a výstupy
komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci.
(2)

Žadatelem m že být subjekt provozující ve ejn
souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci.

(3)

Lokalizace programu (specifikace území, pop . odv tví, pro které je ur ena): organizace realizující projekty
na území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: od 1.12. do 5.1. následujícího kalendá ního roku (nebudou-li finan ní prost edky
ur ené pro daný rok v rámci první výzvy v daném roce vy erpány, je možné v pr b hu téhož roku vyhlásit
další kolo podávání žádostí)

(5)

Po et žádostí: pro tuto oblast je možno podávat i více žádostí jedním žadatelem.

(6)

Místo podávání žádostí:

prosp šnou

innost na úseku sociálních služeb,

Pro oblast podpory (1) a) se písemné žádosti p edkládají na p edepsaném formulá i na sekretariát odboru
sociálních služeb a zdravotnictví viz výše – s dopln ním ozna ení „zpracování projekt “.
Pro oblast podpory (1) b) se písemné žádosti p edkládají na p edepsaném formulá i, který je sou ástí t chto
pravidel (P íloha . 1), na sekretariát odboru sociálních služeb a zdravotnictví viz výše – s dopln ním
ozna ení „kofinancování projekt “.
(7)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti:
Pro oblast podpory (1) a) v cn p íslušný odbor vyžaduje náležitosti uvedené v lánku 4 Pravidel.
Dále žadatel doloží:
–

Podrobný popis a charakteristiku projektu (žadatel podrobn ji rozvede charakteristiku projektu uvedenou
ve formulá i žádosti, tzn. podrobná charakteristika cílové skupiny; podrobný popis aktivit, metody
realizace aktivit, konkrétní cíle projektu; zd vodn ní pot ebnosti poskytované služby nebo aktivity cílové
skupin ; p ínosy nebo výhody pro cílovou skupinu; celkový po et osob z cílové skupiny v projektu;
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–
–

celkový po et osob z cílové skupiny v projektu, které trvale žijí na území m sta Olomouce, provozní doba
poskytované služby nebo aktivity; apod.).
Nápl innosti, seznam a popis již realizovaných aktivit (nap . reference, výro ní zprávy, doporu ení,
odborná vyjád ení apod.).
Zvláštní p ílohou financování projektu, tj. popis jednotlivých disponibilních zdroj , p edpokládaných
zdroj financování pro realizaci daného projektu.
Pro oblast podpory (1) b) v cn p íslušný odbor vyžaduje p edložit:

-

kopii projektu, který má být kofinancován a který by byl finan n podpo en;
smlouvu o poskytnutí finan ní podpory projektu, který má být kofinancován.

(8)

Minimální a maximální výše podpory pro jednu žádost: pro tuto oblast není omezena.

(9)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: pro tuto oblast v cn p íslušný
odbor nevyžaduje.

(10)

Kritéria pro výb r:

(11)

soulad s prioritami a výstupy komunitního plánování sociálních služeb ve m st Olomouci nebo ešení
nov vzniklé aktuální pot eby v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární
pomoci, která se objevila až po schválení aktuálního komunitního plánu na dané období;
kvalita a úplnost zpracování žádosti;
v cná a formální správnost vypln né žádosti;
oprávn nost žadatele;
V cn p íslušná komise RMO: komise sociální.
Postup hodnocení žádostí:

a) Odbor sociálních služeb a zdravotnictví provede kontrolu v cných a formálních náležitostí;
b) Realiza n manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb ve m st Olomouci (dále jen
„RMT“) rozd lí žádosti do jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ve
m st Olomouci (dále jen „PS“) podle jejich zam ení;
c) PS na základ p edem stanovených kriterií ohodnotí jednotlivé žádosti;
d) RMT na svém rozší eném jednání na základ podklad z PS vypracuje návrh rozd lení finan ních
prost edk ;
e) Návrh rozd lení finan ních prost edk p edloží vedoucí RMT sociální komisi RMO na jejím jednání;
f) Sociální komise RMO projedná p edložený návrh rozd lení finan ních prost edk a výsledek p edloží
RMO;
g) RMO a ZMO rozhodne na základ návrhu sociální komise RMO o p id lení finan ních prost edk .
(12)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: projednání v pracovních skupinách komunitního plánování,
RMT komunitního plánování a následné p edložení návrh podpor sociální komisi RMO, která doporu í
poskytnutí podpor SmOl, prob hne do 6-ti týdn po termínu pro odevzdání žádosti. Termín projednání
a rozhodnutí o žádostech je v kompetenci RMO a ZMO.

(13)

asový harmonogram realizace projektu (specifikace, od kdy lze projekt realizovat a minimální nebo
maximální dobu trvání projektu): od podpisu smlouvy po dobu 1 roku.

(14)

asový harmonogram poskytnutí podpory (v jakém termínu od podpisu smlouvy, po et splátek):
Pro oblast podpory (1) a):

-

30 % ástky bude vyplaceno do 14-ti dn od podpisu smlouvy;
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-

70% schválené ástky bude vyplaceno do 14-ti dn poté, co bude oficiáln podána žádost o dotaci
z vn jších finan ních zdroj a žadatel zašle na místo podávání projekt (viz. adresa výše) oznámení
p íslušného orgánu, že žádost byla p ijata a splnila veškeré formální požadavky. Pokud nebude žádost
p ijata z d vodu nespln ní formálních požadavk , žadateli nebude zbývající ástka vyplacena a sou asn je
povinen vrátit již vyplacených 30 % do 30-ti dní od doru ení výzvy týkající se již vyplacené ástky.
Pokud žadatel nedosáhne s touto žádostí na jiné zdroje R nebo EU i p estože splnil veškeré formální
požadavky bude mu zbývající ástka ve výši 70 % schválené ástky vyplacena. Žadatel souhlasí, aby
poskytovatel finan ního p ísp vku z rozpo tu statutárního m sta Olomouce se stal majitelem jejich žádosti,
jenž splnila veškeré formální požadavky a byla na ni poskytnuta jiná finan ní podpora z dalších zdroj R
i EU. V p ípad , že žadatel neusp l v poskytnutí finan ní podpory od dalších poskytovatel
R i EU
stává se jeho žádost rovn ž majetkem poskytovatele finan ní p ísp vku z rozpo tu statutárního m sta
Olomouce.
Pro oblast podpory (1) b): do 14 dn od podpisu smlouvy v 1 splátce.

(15)

Specifické smluvní podmínky (nap . zda všechny náklady mají být kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem):
Pro oblast (1) a):

-

-

-

Žadatel se zavazuje doru it identickou kopii zpracovaného projektu (žádost o podporu z programu EU
nebo státních dota ních titul ) v etn elektronického zpracování a všech povinných p íloh na sekretariát
odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl v požadovaném rozsahu, který je v souladu s žádostmi o
podporu projekt z Evropského sociální fondu, dále je v souladu s žádostmi p edkládanými do dalších
program (nap . Transition Facility apod.) administrovaných Nadací rozvoje ob anské spole nosti nebo
Národním vzd lávacím fondem.
V p ípad nedodání identické kopie zpracovaného projektu v etn elektronického zpracování a všech
povinných p íloh na sekretariát odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, žadatel se zavazuje vrátit
poskytnuté finan ní prost edky a to do 1 m síce od uplynutí doby na realizaci projektu, která je uvedena ve
smlouv .
Žadatel je povinen do 7 pracovních dn od obdržení písemného rozhodnutí p íslušného orgánu, kde byla
žádost p ijata, o podpo ení i nepodpo ení daného projektu informovat písemn odbor sociálních služeb
a zdravotnictví MmOl.
V p ípad záporného rozhodnutí o p id lení dotace bude pov ená osoba MmOl monitorovat finan ní
zdroje, které by mohly podpo it již vytvo enou žádost. V p ípad nalezení takového zdroje informuje
pov ená osoba p vodního žadatele, kterému dotace nebyla p id lena. V p ípad , že žadatel již ztratí zájem
žádat o dotaci z vn jších finan ních zdroj , osloví pov ená osoba MmOl jinou organizaci zapojenou do
komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci.
Pro oblast (1) b) nejsou vymezeny.

(16)

Termín vyú tování: není-li stanoveno ve smlouv o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu
statutárního m sta Olomouce jinak, tak platí, že do dvou m síc od obdržení písemného rozhodnutí
p íslušného orgánu, kde byla žádost p ijata (nap . další poskytovatelé z R i EU), o podpo ení
i nepodpo ení daného projektu, a to do 14. 7. aktuálního roku a do 14. 1. následujícího kalendá ního roku
nebyl-li p ísp vek ádn vyú tován p ed tímto datem.

(17)

Uznatelné náklady: dle Pravidel pro poskytnutí podpor statutárním m stem Olomouc.

(18)

Specifické doklady k vyú tování: do 30. 6., po poskytnutí podpory, doložit výro ní zprávu za uplynulý
kalendá ní rok.
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12. Oblast podpory zdravotnických služeb
V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Kontakt :

Kosmonaut 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 510 337
fax. : 585 510 347
e-mail : odb.ssz@mmol.cz

(1)

Cíle a zam ení oblasti podpory: dostupnost zdravotnických služeb obyvatel m m sta Olomouce a jejich
poskytování na území m sta Olomouce.

(2)

Žadatelem provozovatelé zdravotnických služeb ( zejména ve ve ejném sektoru).

(3)

Lokalizace programu (specifikace území, pop . odv tví, pro které je ur ena): organizace poskytující
zdravotnické služby na území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: od 1. 12. do 5. 1. dalšího roku.

(5)

Po et žádostí: pro tuto oblast je možno podávat i více žádostí jedním žadatelem.

(6)

Místo podávání žádostí: písemné žádosti se p edkládají na p edepsaném formulá i na sekretariát odboru
sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, viz kontakt výše.

(7)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: minimáln 30 % z vlastních
nebo jiných zdroj .

(8)

V cn p íslušná komise RMO: komise zdravotní.

(9)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: zdravotní komise RMO na nejbližším zasedání po termínu
pro odevzdání žádosti, doporu í poskytnutí podpor SmOl. Termín projednání a rozhodnutí o žádostech je
v kompetenci RMO a ZMO.

(10)

asový harmonogram realizace projektu (specifikace, od kdy lze projekt realizovat a minimální nebo
maximální dobu trvání projektu): v p íslušném kalendá ním roce obdržené podpory, tzn. od 1. 1. – 31. 12.
daného roku.

(11)

asový harmonogram poskytnutí podpory (v jakém termínu od podpisu smlouvy, po et splátek), do 14 dn
od podpisu smlouvy v 1 splátce.

(12)

Termín vyú tování: do 28. 2. následujícího roku po poskytnutí podpory.
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13.

(1)

Oblast prevence kriminality, sociální patologie
a primární prevence drogových závislostí

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Kontakt :

Kosmonaut 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 510 337
fax. : 585 510 347
e-mail : odb.ssz@mmol.cz

Cíle a zam ení oblasti podpory:
a) sociální prevence ve všech jejích stupních - aktivity ovliv ující proces socializace a sociální integrace
jedince zam ené na zm nu nep íznivých spole enských a ekonomických podmínek, které jsou
považovány za klí ové p í iny trestné innosti (programy poskytování specializované pé e rodinám,
d tem a mládeži, pomoc p i vzd lávání, napl ování volného asu, vytvá ení pracovních p íležitostí,
pomoc ob tem trestných
in , projekty z oblasti práce s rizikovými skupinami d tí a mládeže,
programy prevence závislostí v nejširším slova smyslu aj.),
b) situa ní prevence - aktivity a opat ení, které se snaží minimalizovat p íležitosti k páchání trestné
innosti (režimová a technická opat ení na ochranu zdraví a majetku ob an ),
c) informování ve ejnosti o možnostech ochrany p ed trestnou inností,
d) primární prevence drogových závislostí,
e) zpracování analýz nutných k p ijímání efektivních opat ení v oblasti prevence kriminality, sociální
patologie a drogových závislostí.

(2)

Žadatelem m že být státní i nestátní instituce s právní subjektivitou, která p edloží p edepsaným zp sobem
jednorázový i kontinuální projekt z dané oblasti podpory.

(3)

Lokalizace programu (specifikace území, pop . odv tví, pro které je ur ena): území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: Vyhlášení výb rového
prost ednictvím manažera prevence kriminality.

(5)

Po et žádostí: pro tuto oblast je možno podávat i více žádostí jedním žadatelem.

(6)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru sociálních služeb a zdravotnictví viz výše.

(7)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti: žadatel doplní o p ílohu „Výše požadované
dotace z MV R v etn položkového rozpisu“.

ízení na p ijímání žádostí oznamuje SmOl

Dále:
-

(8)

Podrobný popis a charakteristika projektu (žadatel podrobn ji rozvede charakteristiku projektu
uvedenou ve formulá i žádosti, tzn. podrobná charakteristika cílové skupiny; podrobný popis aktivit,
metody realizace aktivit, konkrétní cíle projektu; zd vodn ní pot ebnosti poskytované služby nebo
aktivity cílové skupin ; p ínosy nebo výhody pro cílovou skupinu; celkový po et osob z cílové skupiny
v projektu; celkový po et osob z cílové skupiny v projektu, které trvale žijí na území m sta Olomouce,
provozní doba poskytované služby nebo aktivity; apod.).

Podporu nelze poskytnout na:
•
•

stavební investice,
mzdy; výjimku tvo í dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní innosti (DP ) na dobu
ur itou (po dobu pln ní projektu), tzn.že výjimku tvo í odm na za provedenou práci nutnou k vlastní
realizaci projektu,
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•
•
•
•
•
•
•
•

motiva ní odm ny vyplácené v pen zích a ostatní hotovostní platby,
provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a sto né, provoz telefon , nákup v cí osobní
pot eby, které nesouvisejí s vlastním posláním projektu, výdaje na kancelá ské pot eby, apod.),
nákup automobil a jiných motorových vozidel, leasing,
financování podnikatelských a výd le ných aktivit,
úhradu cest a stáží do zahrani í,
seminá e,
výdaje na pohošt ní a dary,
ceny do sout ží v hodnot p evyšující 500,-K za jednu cenu ur enou pro jednu osobu.

(9)

Minimální a maximální výše podpory pro jednu žádost: není pevn vymezena. Výše podpory pro jednu
žádost je podmín na charakterem a kvalitou projektu, celkovou finan ní ástkou ur enou na program
prevence kriminality v rámci rozpo tu SmOl na p íslušný kalendá ní rok a celkovým po tem p ijatých
program .

(10)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: 10% z celkových skute ných
výdaj na jednotlivý díl í projekt. V p ípad projekt Preventivn informa ní skupiny Policie R je
spoluú ast 0%.

(11)

Kritéria pro výb r: vyhlašuje SmOl prost ednictvím manažera prevence kriminality jako sou ást
výb rového ízení na p ijímání žádostí.

(12)

V cn p íslušná komise RMO: komise pro prevenci kriminality a bezpe nost RMO.

(13)

Specifický postup p i posuzování žádostí:
Po datu uzáv rky pro p ijímání žádostí manažer prevence kriminality p ezkoumá formální a v cné
náležitosti žádosti, ú elovost projekt z hlediska priorit m sta a Strategie prevence kriminality Ministerstva
vnitra R a navrhne jejich za azení do Programu prevence kriminality – Partnerství pro p íslušný
kalendá ní rok.
Zpracovaný návrh Programu prevence kriminality - Partnerství p edloží k projednání ve v cn p íslušné
komisi RMO.
Po zapracování p ipomínek komise p edkládá návrh programu na zasedání RMO.
Kone ný návrh Programu prevence kriminality – Partnerství podléhá schválení ZMO.
Další postup p i podávání žádostí o státní ú elovou dotaci na realizaci projekt za azených do Programu
prevence kriminality - Partnerství pro daný kalendá ní rok:
a) Ve spolupráci s Okresním editelstvím Policie R Olomouc a na základ jím zpracované bezpe nostní
analýzy budou v Komisi pro prevenci kriminality a bezpe nost prost ednictvím manažera prevence
kriminality vytipovány „vhodné“ žádosti o státní ú elovou dotaci. Termínem „vhodné“ se rozumí
projekty, které na základ vyhlášených priorit pro daný kalendá ní rok eší bezpe nostní situaci
analyzovanou Okresním editelstvím Policie R Olomouc. Na základ této souvislosti mají také
reálnou šanci na získání státní dotace.
b) Žádost o dotaci (sumární za všechny projekty za azené do Programu prevence kriminality Partnerství) bude statutárním m stem Olomouc p edložena Republikovému výboru pro prevenci
kriminality v termínu stanoveném odborem prevence kriminality MV R.
c) Po oznámení výsledk dota ního ízení a jejich projednání v Rad m sta Olomouce bude rozhodnuto
i o poskytnutí finan ních p ísp vk z rozpo tu m sta na projekty za azené do Programu prevence
kriminality - Partnerství pro daný kalendá ní rok a žádající sou asn dotaci z MV R.

(14)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech:
a) po projednání a schválení Programu prevence kriminality – Partnerství ZMO (projekty, u kterých se
nežádá poskytnutí státní dotace MV R),
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b) po obdržení výsledk
dotace).

dota ního ízení (projekty, u kterých se žádá sou asn i poskytnutí státní

(15)

asový harmonogram realizace projektu (specifikace, od kdy lze projekt realizovat a minimální nebo
maximální dobu trvání projektu): kalendá ní rok.

(16)

asový harmonogram poskytnutí podpory (v jakém termínu od podpisu smlouvy, po et splátek):
v p íslušném kalendá ním roce obdržené podpory, tzn. od 1.1. do 31.12. daného roku.

(17)

Termín vyú tování: 28.2. následujícího roku po poskytnutí podpory.

(18)

Uznatelné náklady: podpora m že být poskytnuta pouze na výdaje spojené s realizací t ch projekt , které
jsou za azeny do Programu prevence kriminality – Partnerství, schváleného ZMO pro daný kalendá ní rok.
Podporu z tzv. „ finan ní rezervy“ ur ené na Program prevence kriminality – Partnerství je možné
poskytnout i na projekty neza azené do Programu prevence kriminality – Partnerství. erpání uznatelných
náklad je možné od 1.1. – 31.12. daného roku.

(19)

Specifické doklady k vyú tování: Vyú tování státní dotace probíhá prost ednictvím manažera prevence
kriminality dle pokyn odboru prevence kriminality MV R. do 30. 6. následujícího roku po poskytnutí
podpory doložit výro ní zprávu za p íslušný kalendá ní rok erpání podpory.

14. Bezbariérové úpravy

(1)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Kontakt :

Kosmonaut 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 510 337
fax. : 585 510 347
E-mail : odb.ssz@mmol.cz

Cíle a zam ení oblasti podpory: cílem podpory je poskytnutí finan ních prost edk na akce zam ené
na zp ístup ování objekt , které nejsou v majetku m sta a ve kterých jsou poskytovány služby obyvatel m
m sta, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Podpora m že mít investi ní i neinvesti ní
charakter.
Podporu lze poskytnout na:
a)
b)
c)

realizaci bezbariérových úprav v konkrétním prost edí
vypracování projektové dokumentace k akcím napl ujícím stanovený ú el
nákup a instalaci technických prost edk umož ujících zp ístup ování objekt .

(2)

Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby, jako nap . ob anská sdružení, podnikatelské subjekty
nebo jednotlivci, provozující služby obyvatel m m sta v objektech, které nejsou v majetku m sta.

(3)

Lokalizace programu (specifikace území, pop . odv tví, pro které je ur ena): území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: od 1.12. do 5.1. dalšího roku

(5)

Místo podávání žádostí: písemné žádosti se p edkládají na p edepsaném formulá i (dle charakteru podpory)
na sekretariát odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl viz výše.

(6)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti:
U žádostí o podporu neinvesti ního charakteru: dle lánku 5 „P ijímání žádostí“.
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U žádostí o podporu investi ního charakteru: dle lánku 5 „P ijímání žádostí“ a lánku 4 „Podpory
investi ního charakteru“.
(7)

Minimální a maximální výše podpory pro jednu žádost: pro tuto oblast není omezena.

(8)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: pro tuto oblast v cn p íslušný
odbor nevyžaduje.

(9)

Kritéria pro výb r:
Kvalita a úplnost zpracování žádosti, v cná a formální správnost vypln né žádosti.
Hodnocení p ínosu a efektivity projektu pro m sto a jeho obyvatele.
Oprávn nost žadatele.

(10)

V cn p íslušná komise RMO: pracovní skupina projektu Bezbariérová Olomouc.

(11)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: kontrola v cných a formálních náležitostí žádostí, jejich
projednání v pracovní skupin projektu Bezbariérová Olomouc a následné zpracování návrhu a doporu ení
pracovní skupiny na poskytnutí podpor SmOl prob hne do 6 týdn po termínu pro odevzdání žádosti.
Termín projednání a rozhodnutí o žádostech je v kompetenci RMO a ZMO.

(12)

asový harmonogram realizace projektu (specifikace, od kdy lze projekt realizovat a minimální nebo
maximální dobu trvání projektu): v p íslušném kalendá ním roce obdržené podpory, tzn. od. 1.1. do 31.12.
daného roku.

(13)

asový harmonogram poskytnutí podpory (v jakém termínu od podpisu smlouvy, po et splátek):
70% ástky bude vyplaceno do 14-ti dn od podpisu smlouvy,
30% po spln ní podmínek uvedených ve smlouv (nap . ukon ení akce),
U podpor do 50 tis. K – 100% ástky do 14-ti dn od podpisu smlouvy.

(14)

Specifické smluvní podmínky (nap . zda všechny náklady mají být kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem): u podpor investi ního charakteru náklady kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem.

(15)

Termín vyú tování: dle smlouvy.

(16)

Uznatelné náklady: dle Pravidel pro poskytování podpor statutárním m stem Olomouc.
uznatelných náklad je možné od 1. 1. – 31. 12. daného roku.

(17)

Specifické doklady k vyú tování:
U žádostí o podporu neinvesti ního charakteru: v cn p íslušný odbor nevyžaduje,
U žádostí o podporu investi ního charakteru lánku 30 „Podpory investi ního charakteru“.
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erpání

15. Kultura

(1)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací

Kontakt :

Dolní nám stí 47, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 434
e-mail : odb.vvi@mmol.cz

Doru ovací adresa:

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací
Horní nám stí, 779 11 Olomouc

Cíle a zam ení oblasti podpory:
v oblasti kulturních aktivit,
vydávání periodických a neperiodických publikací,
oživení kulturních aktivit v centru m sta,
podpora kulturních akcí probíhajících ve venkovních prostorách m stské památkové rezervace
p ilehlých parcích a okolních lokalitách (nap . Svatý Kope ek).

a

(2)

Žadatelem mohou být provozovatelé ve ejn prosp šné innosti v oblasti kulturních aktivit (koncerty,
divadelní p edstavení, um lecká vystoupení, expozice, výstavy, kulturní innost atd.), vydavatelé
a
nakladatelé periodických a neperiodických publikací, fyzické a právnické osoby, organizace.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: : 1.12 – 5.1. roku následujícího.

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru vn jších vztah a informací viz výše.

(6)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti: u nakladatel a vydavatel publikací :
Charakteristika projektu – po et stran u, obrazové p ílohy, náklad, zp sob distribuce,
Nápl innosti, edi ní plán, seznam a popis již realizovaných aktivit.

(7)

V cn p íslušná komise RMO: komise kulturní

(8)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: duben p íslušného roku.

(9)

asový harmonogram realizace projektu : kalendá ní rok.

(10)

Termín vyú tování: u jednorázových akcí do 1 m síce po jejich ukon ení , ostatní do 31.12.

(11)

Uznatelné náklady:
cestovné, ubytování,
materiál, služby,
ob erstvení ú inkujících,
odm ny a honorá e ú inkujícím,
reklama a propagace.

(12)

Specifické doklady k vyú tování:
p ílohové matriály a dokumenty (fotografie, novinové lánky, plakáty, publikace atd.).
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16. Cestovní ruch

(1)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací

Kontakt :

Dolní nám stí 47, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 434
e-mail : odb.vvi@mmol.cz

Doru ovací adresa:

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací
Horní nám stí, 779 11 Olomouc

Cíle a zam ení oblasti podpory:
zvýšení kvality a vytvo ení infrastruktury umož ující rozvoj cestovního ruchu ve m st a okolí,
rozší ení nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návšt vníky m sta,
rozší ení nabídky turistických atraktivit,
zvýšení po tu návšt vník m sta, prodloužení jejich pobytu, zvýšení objemu jimi vynaložených
finan ních prost edk ,
rozvoj spolupráce a partnerství pro cestovní ruch,
zvýšení odbornosti poskytovatel služeb využívaných návšt vníky m sta.
Tipy aktivit:
Aktualizace webových stránek – nap . rozší ení jazykových mutací, školení pracovník v oblasti
cestovního ruchu, pr vodcovské služby, výroba propaga ních materiál , rozší ení otevírací doby
turistických atrakcí, zatraktivn ní programu v hotelích i restauracích pro jejich návšt vníky, podpora
turistických produkt – balí k pro m sto a okolí.

(2)

Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce a okolí.

(4)

Termín podávání žádostí: od 1.12. do 5.1.roku následujícího.

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru vn jších vztah a informací viz výše.

(6)

Minimální a maximální výše podpory pro jednu žádost: Grantem je možné pokrýt max. 70% rozpo tových
náklad projektu

(7)

Minimální podíl spoluú asti z prost edk p íjemce vyjád ený v procentech: 30%.

(8)

Kritéria pro výb r: rozší ení nabídky a zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu
pro návšt vníky m sta a okolí.

(9)

V cn p íslušná komise RMO: komise cestovního ruchu.

(10)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: duben p íslušného roku.

(11)

Termín vyú tování: dle smlouvy.

(12)

Specifické uznatelné náklady:
cestovné, ubytování ,
materiál, výroba, tisk,
osobní náklady,
reklama.
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17. Sport

(1)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací

Kontakt :

Dolní nám stí 47, 779 11 Olomouc,
sekretariát odboru
tel. : 585 513 434
e-mail : odb.vvi@mmol.cz

Doru ovací adresa:

Magistrát m sta Olomouce, odbor vn jších vztah a informací
Horní nám stí, 779 11 Olomouc

Cíle a zam ení oblasti podpory:
A) innost sportovních organizací,
B) po ádání sportovních akcí.

(2)

Žadatelem mohou být právnické osoby (organizace) i fyzické osoby, které vyvíjejí innost v oblasti sportu
a t lovýchovy.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce a okolí.

(4)

Termín podávání žádostí: 1.12 až 5.1. roku následujícího.

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru vn jších vztah a informací viz výše.

(6)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti:
popis celoro ních aktivit žádajícího subjektu,
celkový po et len , po et d tí do 18 let,
vý et p ípadných úsp ch nadregionálního významu.

(7)

Minimální výše podpory pro jednu žádost: 1.000,-K .

(8)

Kritéria pro výb r: celkový po et len organizace (ú astník projektu), z toho po et mládeže a d tí do 18
let, p ínos pro m sto Olomouc.

(9)

V cn p íslušná komise RMO: komise pro sport a t lovýchovu

(10)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: projednání i rozhodnutí do konce dubna daného roku

(11)

asový harmonogram realizace projektu: pro oblast A) celoro ní sportovní innost - celý kalendá ní rok
(vždy od 1.1. do 31.12. daného roku a pro oblast B) uspo ádání jednorázové sportovní akce - od podpisu
smlouvy do 31.12. daného roku.

(12)

Termín vyú tování: dle smlouvy.

(13)

Uznatelné náklady:
cestovné, ubytování,
ob erstvení,
materiál,
odm ny vít z m,
propagace.
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18. Využití volného asu d tí a mládeže

(1)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor školství

Kontakt :

Dolní nám stí 1, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 416
e-mail : odb.skolstvi@mmol.cz

Doru ovací adresa:

Magistrát m sta Olomouce, odbor školství
Horní nám stí , 779 11 Olomouc

Cíle a zam ení oblasti podpory:
• Celoro ní innost organizovaná pro d ti a mládež – nap .r zné zájmové kroužky a oddíly, pop . jiná
sdružení pracující s d tmi a mládeží apod.,
• Jednorázové akce ur ené pro d ti a mládež – nap . d tské tábory, soust ed ní, vým nné pobyty,
vystoupení, sout že apod.

(2)

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, které provozují ve ejn prosp šnou innost zam enou na
d ti a mládež a dále školy a školská za ízení, s výjimkou škol, z izovaných statutárním m stem Olomouc.

(3)

Lokalizace programu: žadatel p sobí na
odpovídajícímu charakteru akce.

(4)

Termín podávání žádostí: 1.12. – 5.1. roku následujícího; v p ípad , že uvedené datum p ipadá na volný
den, pak první pracovní den následující po dnu volna.

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru školství viz výše.

(6)

Kritéria pro výb r: - vztah žadatele k m stu Olomouc (sídlo organizace),
- typ akce – d tský tábor, zájmový kroužek, oddíl, jednorázová akce,
- po et ú astník .

(7)

V cn p íslušná komise RMO: komise pro výchovu a vzd lávání a využití volného asu.

(8)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: komise pro výchovu a vzd lávání a využití volného asu
projedná žádosti na nejbližším zasedání po termínu pro odevzdávání žádostí, termín následného projednání
je v kompetenci RMO, pop . ZMO.

(9)

území

m sta Olomouc, program se uskute uje v lokalit

asový harmonogram realizace projektu : p íslušný kalendá ní rok.

(10)

asový harmonogram poskytnutí podpory: do 14 dn po podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami
jednou splátkou.

(11)

Termín vyú tování: dle smlouvy.

(12)

Uznatelné náklady: dle Pravidel.
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19.

(1)

Drobné ve ejn prosp šné aktivity s výší p ísp vku do 5 000,--K

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor školství

Kontakt :

Dolní nám stí 1, 779 11 Olomouc ,
sekretariát odboru
tel. : 585 513 416
e-mail : odb.skolstvi@mmol.cz

Doru ovací adresa:

Magistrát m sta Olomouce, odbor školství
Horní nám stí , 779 11 Olomouc

Cíle a zam ení oblasti podpory:
ve ejn prosp šné aktivity, které jsou ur eny jak pro širokou ve ejnost, tak pro leny r zných kroužk ,
oddíl , organizací a p ispívají k rozší ení nabídky aktivit pro obyvatele m sta Olomouce v r zných
oblastech.

(2)

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, které provozují ve ejn prosp šnou innost vztahující se
k m stu Olomouc

(3)

Lokalizace programu: žadatel p sobí na území m sta Olomouce, program se uskute uje v lokalit
odpovídající charakteru akce, p evážn však v Olomouci, pop . m sto reprezentují v jiném regionu
republiky nebo v zahrani í

(4)

Termín podávání žádostí: 1.12. – 5.1. roku následujícího

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru školství viz výše.

(6)

Jiné specifické náležitosti k žádosti: k žádosti se p ikládají pouze dokumenty dle lánku 5, odst. 6, písm. a)
a b) Pravidel

(7)

Kritéria pro výb r: - vztah žadatele a aktivity k m stu Olomouc (sídlo organizace)
- po et ú astník
Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: 1x za tvrtletí p íslušného kalendá ního roku

(8)
(9)

asový harmonogram realizace projektu: p íslušný kalendá ní rok

(10)

asový harmonogram poskytnutí podpory: do 14 dn po podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami
jednou splátkou

(11)

Termín vyú tování: dle smlouvy

(12)

Uznatelné náklady: dle Pravidel

(13)

Neuznatelné náklady: nákup dar (s výjimkou cen v sout žích) a pohošt ní
úhrada plat , mezd, ostatních osobních náklad a honorá
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20.

Tvorba a ochrana životního prost edí

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor životního prost edí

Kontakt :

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 312
e-mail : odb.zp@mmol.cz

(1)

Cíle a zam ení oblasti podpory:
•
•
•
•
•

ekologická výchova a osv ta,
p edcházení vzniku odpad , op tné využití odpad , recyklace odpad ,
podpora obnovy a rozši ování ploch zelen a p írodních prvk ,
ochrana p írody, krajiny a ochrana zví at,
další užší priority, p íp.specifické programy vyhlášené pro daný rok m stem Olomoucí k ešení
ur itého aktuálního problému.

(2)

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, jako nap . ob anská sdružení, podnikatelské
subjekty nebo i iniciativní jednotlivci.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce.

(4)

Termín podávání žádostí: 1.12. – 5.1. roku následujícího.

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru životního prost edí viz výše.

(6)

Kritéria pro výb r:
•
•

neziskovost projektu.
krytí nejmén 30% náklad na realizaci projektu ze zdroj žadatele nebo z jiných zdroj (nap . jiný
poskytovatel p ísp vku), ve výjime ných p ípadech m že být tato podmínka prominuta.

(7)

V cn p íslušná komise RMO: komise životního prost edí.

(8)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: do poloviny dubna p íslušného roku, nebudou-li
prost edky po schválení žádostí zcela rozd leny, m že být vyhlášeno další kolo pro podání žádostí.

(9)

asový harmonogram realizace projektu : do konce íjna p íslušného roku.

(10)

asový harmonogram poskytnutí podpory : ihned po nabytí platnosti a ú innosti smlouvy.

(11)

Termín vyú tování: do konce listopadu p íslušného roku.
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21.

(1)

Oblast podpory projekt z EU a z jiných ve ejných zdroj

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor evropských projekt

Kontakt :

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 408
fax. :
E-mail : odb.ep@mmol.cz

Cíle a zam ení oblasti podpory:
Cílem podpory je poskytnutí finan ních prost edk žadatel m na zpracování projekt , které povedou
k získání vn jších finan ních zdroj na projekty sloužící k rozvoji m sta Olomouce.

(2)

Žadatelem m že být právnická nebo fyzická osoba, dobrovolné svazky obcí, nezisková nestátní organizace,
obecn prosp šné spole nosti, ob anská sdružení.

(3)

Lokalizace programu: území m sta Olomouce a okolí .

(4)

Termín podávání žádostí: pr b žn .

(5)

Místo podávání žádostí: sekretariát odboru evropských projekt viz výše.

(6)

Dopl ující doklady a jiné specifické náležitosti k žádosti: dle Pravidel a podmínek program
spolufinancovaných ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.

(7)

Termín projednání a rozhodnutí o žádostech: pr b žn .

(8)

asový harmonogram realizace projektu: do 1 roku od uzav ení smlouvy.

(9)

asový harmonogram poskytnutí podpory: do 1 m síce od uzav ení smlouvy .

(10) Specifické smluvní podmínky (nap . zda všechny náklady mají být kalkulovány bez DPH v p ípad , že
žadatel je jejím plátcem): dle podmínek jednotlivých opera ních program , do kterých bude projekt
p edkládán.
(11) Termín vyú tování: do 1 m síce od ukon ení akce/projektu nebo dle dohodnutých podmínek ve smlouv
(12) Uznatelné náklady: dle t chto Pravidel a pravidel zp sobilých výdaj
ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.

pro programy spolufinancované

(13) Specifické doklady k vyú tování: dle t chto Pravidel a podmínek program
ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti.
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spolufinancovaných

22.

Podpora mimo ádných aktivit (malé projekty)

V cn p íslušný odbor :

Magistrát m sta Olomouce, odbor kancelá primátora

Kontakt :

Horní nám stí, 779 11 Olomouc
sekretariát odboru
tel. : 585 513 262
fax. : 585513433
E-mail : odb.kp@mmol.cz

(1)

Poskytuje se v p ípad mimo ádných a významných aktivit, které p ispívají k zviditeln ní m sta Olomouce
a okolí v r zných oblastech.

(2)

Žádosti p ijímá a eviduje odbor kancelá e primátora, který je p edkládá po formální a v cné kontrole
ke schválení RMO nebo ZMO dle výše požadované i poskytnuté podpory.

(3)

Po schválení podpory je žádost s odpovídajícími finan ními prost edky p evedena na v cn p íslušný odbor
oblasti podpory vztahující se na mimo ádnou aktivitu (kultura, sport, cestovní ruch atd.).

(4)

Další innosti (uzav ení smlouvy, poskytnutí finan ních prost edk , kontrolu vyú tování atd.) provádí tento
v cn p íslušný odbor.

Oddíl IV.
Záv re ná ustanovení
23. Záv re ná ustanovení
(1)

Tento Vnit ní p edpis nabývá platnosti dnem schválení RMO a ú innosti dnem 15. 11. 2007. Tato pravidla
se nevztahují na poskytování podpor z odvodu výt žk z provozu výherních hracích p ístroj (dále jen
„VHP“) na ve ejn prosp šné ú ely. Takové podpory jsou poskytovány na základ Obecných pravidel
k podávání a vy izování žádostí provozovatel VHP a poskytnutí ástí odvodu výt žku z provozu VHP na
konkrétní ve ejn prosp šný ú el schválených dne 6.4.2004.

(2)

Tato pravidla se nevztahují na M stskou policii Olomouc.

(3)

Na základ požadavk RMO p edkládají v cn p íslušné odbory po ukon ení rozpo tového roku
souhrnnou zprávu o vyhodnocení projekt nebo individuáln poskytnutých podpor.

(4)

V p ípad hodném z etele m že p íslušný orgán m sta vyhlásit další kola p ijímání žádostí na vyhlášené
programy podpory, i stanovit povinnou rezervu v jednotlivých oblastech podpory.

(5)

Dnem 14.11.2007 se ruší platnost Pravidel pro poskytování ve ejné finan ní podpory z rozpo tu SmOl
schválených RMO dne 2. 11. 2004, ve zn ní zm n.

Martin Novotný

Bc. Jan Ve e

primátor

tajemník
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