Dotační program
REGIONÁLNÍ HISTORIE
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační program REGIONÁLNÍ HISTORIE podpoří aktivity vedoucí k popularizaci místní
historie, k podpoře lokálního patriotismu občanů města a k rozšíření obecné vzdělanosti
v oboru historie. Jedním z cílů subvence je podpora pocitu sounáležitosti obyvatel
k městu. Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra
zapojení dětí a mládeže, seniorů a rodin s dětmi do plánovaných aktivit a jejich dopad
na propagaci města a podporu rozvoje cestovního ruchu.
Příklady podporovaných činností a projektů: projekty zapojující žáky, studenty a širokou
veřejnost do historického výzkumu, přednášky a semináře; pořádání akcí vztahujících se
k historickým událostem v Chomutově a okolí; publikační činnost; pravidelná činnost
vedoucí k naplnění stanoveného účelu podpory dotačního programu
Důvody podpory stanoveného účelu
V souvislosti s regionem severozápadních Čech a tedy i Chomutovem je často zmiňován
termín „vykořeněnost“. Chomutov potřebuje lokální patrioty, kterým není rozvoj města
lhostejný a kteří se k Chomutovu hrdě hlásí. Poznávání místní historie je jedním z
předpokladů posilování sounáležitosti s městem.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
500 000,Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše
dotace
Maximální částka 70 000,Maximálně 50% uznatelných nákladů
Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně dvě žádosti
Okruh způsobilých žadatelů
Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání 1
Školy a školská zařízení
Fyzické osoby
Lhůta pro podání žádosti
1.1. – 31.1. 2017
Kritéria pro hodnocení žádosti
KKKKR posoudí jednotlivé žádosti ve vztahu k popsanému účelu podpory
Bodové hodnocení 0 - 5 v oblastech:
- Přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku rozvoje kreativity a podpory
talentů v Chomutově a (nebo) popularizace místní historie s cílem podpory
lokálního patriotismu
Podnikáním se pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně
na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku.
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Propagace města a podpora rozvoje cestovního ruchu
Zapojení dětí a mládeže, seniorů a rodin s dětmi
Inovativnost / tradice
Efektivnost a smysluplnost vynaložených prostředků

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
30.4. 2017
Podmínky pro poskytnutí dotace
Dle ustanovení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova

