PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA A ROZVOJ KULTURNÍCH AKTIVIT
VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2021“
I. Název dotačního programu
„Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ (dále jen „program“).
II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Frýdek-Místek (dále jen „město“), se
sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643.
III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Finanční prostředky mohou být poskytnuty na podporu celoroční kulturní činnosti žadatelů včetně příspěvku
na jedno letní nebo víkendové soustředění a na podporu konání jednotlivých akcí:
a přehlídky a festivaly s mezinárodní účastí pořádané na území města,
b národní, krajské a městské přehlídky a festivaly pořádané na území města,
c reprezentace města soubory, jednotlivci a skupinami na přehlídkách, soutěžích a festivalech
v rámci ČR,
d akce k výročím souborů, spolků, skupin a klubů,
e jednotlivé kulturní akce pro děti a mládež, zdravotně postižené, seniory a ostatní občany,
f publikační a vydavatelská činnost.
Finanční prostředky nelze použít na mzdy, platy (mimo dohod o provedení práce nebo činnosti a honoráře) dary,
zahraniční cesty, stavební a jiné investice.
IV. Důvody podpory stanoveného účelu:
Cílem je systematická podpora celoročních kulturních aktivit ve městě a podpora konání jednotlivých kulturních
akcí za účelem vhodného a smysluplného doplnění kulturního života občanů města.
V. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného
účelu:
Předpokládaný objem finančních prostředků na podporu kulturních aktivit na rok 2021 je stanoven
ve výši 1.260.000 Kč. Poskytnutí dotací a jejich konečná výše jsou podmíněny schválením finančních prostředků
v rozpočtu města na rok 2021 Zastupitelstvem města Frýdku-Místku.
VI. Výše dotace a výkonová kritéria pro její stanovení:
Maximální výše dotace je 150.000 Kč.
Minimální výše dotace není stanovena.
Hlavními kritérií pro stanovení výše dotace jsou:
velikost cílové skupiny,
kvalita záměru
Doplňujícími kritérii pro stanovení výše dotace jsou:
vykázané výsledky v dosavadní činnosti žadatele
finanční náročnost dané aktivity.
VII. Vymezení okruhu žadatelů:
Dotační program je určen zejména pro neziskové právnické osoby (spolky, obecně prospěšné společnosti a jiné
osoby nezřízené za účelem podnikání, např. církve apod.) i pro jednotlivé občany, kteří mají sídlo a působnost
na území statutárního města Frýdku-Místku a jejichž předmětem je zajišťování celoroční kulturní činnosti
a pořádání kulturních akcí pro občany města.

O dotaci nemohou žádat politické strany a politická hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích a příspěvkové organizace zřízené městem.
VIII. Lhůty pro podání žádosti:
Řádně vyplněná žádost o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto programu, se všemi přílohami musí
být doručena osobně nebo poštou na podatelnu Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v termínech:
a) od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020,
b) od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.
Lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě
u poskytovatele poštovních služeb.
IX. Formální kritéria pro hodnocení žádosti
 žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,
 žádost nesmí být podána jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem) nebo být
doručena na jinou adresu,
 žádost musí být podána v daném termínu pro předložení žádosti,
 žádost musí být podána na patřičném formuláři, podepsána všemi oprávněnými osobami
a doložena všemi aktuálními kopiemi povinných příloh,
 žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči městu neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti,
 žádost nesmí být podána na spolufinancování z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté městem,
V případě porušení některého z kritérií bude žádost vyřazena a nebude posuzována.
X. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech podaných v prvním termínu, které nebyly vyřazeny, rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
na svém zasedání nejpozději do 30. 3. 2021 na základě návrhu kulturní komise Rady města Frýdku-Místku
a doporučení Radou města Frýdku-Místku. O žádostech podaných v druhém termínu rozhodne Zastupitelstvo
města Frýdku-Místku na svém zasedání nejpozději do 30. 9. 2021 na základě návrhu kulturní komise Rady města
Frýdku-Místku a doporučení Radou města Frýdku-Místku. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
XI. Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínkou pro poskytnutí dotace je splnění a dodržení všech bodů tohoto programu. Konkrétní podmínky budou
uvedeny ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. Finanční vypořádání dotace musí být provedeno
na tiskopise, který je přílohou č. 2 tohoto programu.
XII. Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen Radou města Frýdku-Místku na její XX. schůzi dne 1. 9. 2020.
XIII. Přílohy
Příloha č. 1 Tiskopis žádosti o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 Tiskopis vyúčtování dotace
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kališová, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Magistrát města FrýdkuMístku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 609 202, e-mail: kalisova.jitka@frydekmistek.cz

