Dotační program
KOMUNITNÍ ROZVOJ
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační program KOMUNITNÍ ROZVOJ podpoří aktivity, které přispívají k oživení
veřejného prostoru, vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a k rozšíření možností
trávení volného času ve městě. Mezi cíle subvence patří podpora aktivních občanů
usilujících o rozvoj města, rozvoj dobrovolnictví jako způsobu budování komunity a
tvorba přívětivějšího prostředí pro život ve městě. Mezi posuzovanými aspekty přijatých
žádostí o poskytnutí dotace bude zapojení dětí, mládeže, seniorů a rodin s dětmi do
plánovaných aktivit a jejich dopad na zlepšení kvality života zejména v oblastech
panelových sídlišť.
Příklady podporovaných činností a projektů: pouliční slavnosti, akce pro děti, sousedské
slavnosti, společný úklid lokality, pouliční divadla, koncerty; umění na ulici; aktivity typu
„komunitní zahrada“, „zažít město jinak“ apod.; workshopy, semináře, kurzy
Důvody podpory stanoveného účelu
Aktivní obyvatelé se vztahem k městu a ke svému okolí jsou pro rozvoj Chomutova velmi
významní. Považujeme za důležité podpořit ty Chomutovany, kteří věnují svůj volný čas
zlepšování veřejných prostranství či budování dobrých sousedských vztahů. Právě
takové aktivity dělají město dobrým místem pro život.
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
Maximálně 80% uznatelných nákladů
Maximální částka 40 000,Okruh způsobilých žadatelů
Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání 1
Školy a školská zařízení
Společenství vlastníků jednotek
Fyzické osoby
Lhůta pro podání žádosti
1.1. – 31.1. 2017
Kritéria pro hodnocení žádosti
KKKKR posoudí jednotlivé žádosti ve vztahu k popsaným důvodům podpory
stanoveného účelu.

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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Bodové hodnocení 0 - 5 v oblastech:
-

-

Přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku oživení veřejného prostoru,
zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve
městě
Zapojení dětí a mládeže, seniorů a rodin s dětmi
Zlepšení situace na sídlištích
Inovativnost/ tradice
Dlouhodobost působení aktivit / akce
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

