
Fond vzdělávání 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond vzdělávání 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 3 Fond vzdělávání 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Počet programů v rámci dílčího fondu 4 

PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se 

sídlem na území statutárního města Liberce. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název 

programu 

Účel programu 

3.1 Volnočasové 

aktivity s jasným 

vzdělávacím dopadem 

na cílovou skupinu 

Podpora zájmových a vzdělávacích kroužků. 

Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, tolerance, 

demokracie, výchovy a práva občana. 

Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, podporu pozice 

rodiny a proaktivního způsobu trávení volného času v oblasti vzdělávání. 

Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi. 

3.2 Komunitní činnost 

přispívající rozvoji 

místních iniciativ 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji vazeb mezi 

obyvateli jednotlivých městských částí, udržování tradic, podporu místních 

iniciativ občanů, tradičních nekomerčních jarmarků, a sdílení mezi obyvateli. 

3.3 Další vzdělávání a 

celoživotní učení 

Podpora vzdělávacích aktivit mířících na konkrétní cílové skupiny s cílem 

rozvoje dílčích kompetencí. 

Podpora mezinárodních, přeshraničních i místních kurzů, školení a lekcí 

s rozvojem měkkých kompetencí cílové skupiny. 

Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Podpora projektů zaměřených na vytvoření nových metod vzdělávání 

s využitím IKT. 

3.4 Soutěže a školní 

časopisy 

Podpora aktivit spojených s realizací dílčích soutěží v oblasti vzdělávání a na 

tvorbu školních časopisů. 



Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 3 Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou 

skupinu 

Účel podpory 

Podpora zájmových a vzdělávacích kroužků. 

Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, 

tolerance, demokracie, výchovy a práva občana. 

Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, 

podporu pozice rodiny a proaktivního způsobu trávení volného 

času v oblasti vzdělávání. 

Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Podpora volnočasových aktivit s jasným vzdělávacím dopadem na 

cílovou skupinu na území SML. 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 



F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 



 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace 

žádostí 

Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a 

návrh na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ 

Účel podpory 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji 

vazeb mezi obyvateli jednotlivých městských částí, udržování 

tradic, podporu místních iniciativ občanů, tradičních 

nekomerčních jarmarků, a sdílení mezi obyvateli. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Podpora komunitní činnosti přispívající rozvoji místních iniciativ 

na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100% 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 



průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 



H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Další vzdělávání a celoživotní učení 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení 

Účel podpory 

Podpora vzdělávacích aktivit mířících na konkrétní cílové 

skupiny s cílem rozvoje dílčích kompetencí. 

Podpora mezinárodních, přeshraničních i místních kurzů, školení 

a lekcí s rozvojem měkkých kompetencí cílové skupiny. 

Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti na 

trhu práce. 

Podpora projektů zaměřených na vytvoření nových metod 

vzdělávání s využitím IKT. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora dalšího vzdělávání a celoživotního učení na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
300.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

100% 

 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 



k žádosti: rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 



H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384, 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Soutěže a školní časopisy 
 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 
 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.4 Soutěže a školní časopisy 

Účel podpory 
Podpora aktivit spojených s realizací dílčích soutěží v oblasti 

vzdělávání a na tvorbu školních časopisů. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora soutěží a školních časopisů na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin – 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

100% 

 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 



G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu (6 

- 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 

14.00 

hodin 



Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor ………………………………….

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1

   

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu ……………. pro rok 2016
   

Žadatel
Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické osoby)

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa webových stránek

  

Adresa místa trvalého bydliště žadatele  

Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ*

Obec*

  

Adresa pro doručování *  (Je-li odlišná od adresy místa trvalého bydliště žadatele)
 Ano
 Ne

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

PSČ*

Obec*

 
Bankovní ústav
Název a sídlo bankovního ústavu*

Číslo účtu*

Kód banky*

  

Žadatel bude zastupován *

Zástupce fyzická osoba
Zástupce právnická osoba
Žadatel nebude zastupován  

Titul



Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické osoby)

Datová schránka

E-mail*

Telefon*
  

Adresa místa trvalého pobytu zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

PSČ*

Obec*

Osoba odpovědná za projekt* (Je-li odlišná od osoby žadatele)

Ano
Ne  

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

E-mail*

Telefon*

  

I. Informace o projektu:  

Název projektu*

 

Termín realizace projektu* (Vyberte zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní akci.)

Jednodenní akce
Vícedenní akce  

Termín realizace (od)*

Termín realizace (do)*

Místo realizace*

Program, ze kterého je žádána dotace*  

 Program …………………………
 Program …………………………
 Program …………………………  

  



Celkové výdaje projektu *

Celkové uznatelné výdaje projektu *

Výše požadované dotace od SML *
Příspěvek odsouhlasený
zastupitelstvem města Vyplní úřad

  

II. Informace o žadateli:  

Stručný popis činností a cílů žadatele (max. 1500 znaků vč. mezer):*

  

Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 10 projektů):
Název projektu Rok realizace od  *** Rok realizace do  ***

  

III. Zaměření projektu na činnosti podporované v rámci vybraného programu*



  

IV. Přínos projektu (Projekt musí mít návaznost na účel vyhlášeného programu)
Jaký je hlavní přínos projektu - co se změní k lepšímu (max. 800 znaků vč. mezer):*

  

Co bude výstupem projektu (např. vysazené stromy, studie, exkurze, apod.) - bude podkladem pro vyhodnocení
závěrečné zprávy (max. 800 znaků vč. mezer):*

  

V. Popis projektu
Cíle projektu (max. 1000 znaků vč. mezer):*



  

Aktivity - měly by navazovat na cíle projektu (max. 1000 znaků vč. mezer):*

  

Harmonogram - jednotlivé kroky, zvýraznit období, na které je dotace vázána, musí být v souladu s vyhlášeným
časovým intervalem; předpokládané termíny realizace projektu (max. 1500 znaků vč. mezer):*



  

Jména a profese dalších realizátorů projektu, příp. spolupracující organizace (max. 800 znaků vč. mezer):

  

VI. Dopad projektu a jeho cílová skupina

Jak rozsáhlé části liberecké veřejnosti, příp. kterým specifickým cílovým skupinám, je určen (max. 800 znaků vč. mezer):*



  

VII. Rozpočet projektu
a) Osobní výdaje žadatele*

Ano
Ne  

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  

b) Materiálové výdaje (nákup materiálu)*
Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

 

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.)*
Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka

 

Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  



Podíl dotace od SML na celkových uznatelných výdajích projektu:
Dotace požadovaná od SML / celkové
uznatelné výdaje projektu (%)*
 

Ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané zdroje na financování projektu (vstupné či jiné příjmy apod.)   :

Ano
Ne  

Žadatel, organizace, … Částka v Kč

 

Celkové ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané
zdroje na financování projektu (v Kč):
  

VIII. Čestné prohlášení (pro vyjádření souhlasu zaklinkněte jako „Ano“ všechny 3 prohlášení níže):*
Žadatel prohlašuje, že projekt, na jehož realizaci žádá poskytnutí dotace, nebude generovat zisk, žadatel z ní nebude mít
finanční prospěch a nejedná se o ekonomickou činnost.

Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že nežádá ani nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný projekt dotaci z jiného dílčího
fondu Dotačního fondu statutárního města Liberce ani jiného zdroje statutárního města Liberec.*

Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.*
Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že nemá vůči SML neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.*
Ano
Ne  

  

K žádosti přiložte ve formátu PDF elektronickou kopii:
- občanského průkazu
- živnostenského listu (u podnikající fyzické osoby, OSVČ)
- dokladu o bankovním spojení
- čestného prohlášení de minimis
 

  

  

  

 
 
V …………………….………
dne: ………….………………
 
 

 
 

……………………………………….
Razítko a podpis předkladatele

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

  

Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné, správně a čitelně vyplněné žádosti (možnost

konzultace na příslušném odboru).
Vysvětlivky:



* označená pole jsou povinná
** neplatí pro publikace, CD, DVD, apod.
*** v případě, že se jedná o projekt realizovaný během 1 roku uveďte do pole „do“ stejný rok jako je v poli „od“
**** číslo s desetinnými místy zapisujte ve tvaru "123.56" (tj. místo čárky používejte "tečku")

Možné formy podávání žádostí:
1. Portálové podání prostřednictvím datové schránky
2. Portálové podání prostřednictvím e-mailové schránky:
a) e-mailem se zaručeným podpisem
b) e-mailem bez zaručeného podpisu + v listinné podobě (přes podatelnu nebo poštou) s fyzickým podpisem, a to do
termínu pro podávání žádostí

Kontaktní osoba: ……………………………..
Telefon: …………………………….
E-mail: ..........................@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec

 

mailto:..........................@magistrat.liberec.cz


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor …………………………………..

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1

   

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu ………… pro rok 2016
   

Žadatel
Název*

IČO*

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa webových stránek

  

Adresa sídla  

Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ*

Obec*

  

Adresa pro doručování *  (Je-li odlišná od adresy sídla)
 Ano
 Ne

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

PSČ*

Obec*

 
Bankovní ústav
Název a sídlo bankovního ústavu*

Číslo účtu*

Kód banky*

  

Žadatel bude zastupován *

Zástupce fyzická osoba
Zástupce právnická osoba
Žadatel nebude zastupován  

Obchodní jméno*

IČO*

E-mail*



Telefon*

Datová schránka
  

Adresa sídla zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

PSČ*

Obec*
  

Fyzická osoba jednající za zástupce:

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické osoby)

Datová schránka

E-mail*

Telefon*
  

Adresa místa trvalého pobytu

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační

PSČ*

Obec*

 
Informace dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 24/2015 Sb.:
1) Osoby zastupující právnickou osobu podávající žádost a právní důvod zastoupení*
Zástupce - fyzická osoba  

Ano
Ne  

Jméno* Příjmení* Datum
narození*

Adresa místa
trvalého pobytu  * 

Právní důvod
zastoupení  *

Zástupce - právnická osoba  

Ano
Ne  

 



2) Osoby s podílem v právnické osobě podávající žádost*
 Zástupce - fyzická osoba  

Ano
Ne  

Jméno* Příjmení* Datum
narození* Adresa místa trvalého pobytu  *

Zástupce - právnická osoba  

Ano
Ne  

Obchodní jméno* IČO* Sídlo*

 

3) Právnické osoby, v nichž má právnická osoba podávající žádost přímý podíl a výše těchto podílů*

Ano
Ne  

Obchodní jméno* IČO* Sídlo* Výše obchodního
podílu v %*

  

Osoba odpovědná za projekt* (Je-li odlišná od osoby žadatele)

Ano
Ne  

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

E-mail*

Telefon*

  

I. Informace o projektu:  

Název projektu*

 

Termín realizace projektu* (Vyberte zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní akci.)

Jednodenní akce
Vícedenní akce  

Termín realizace*



Čas konání projektu (od**)

Čas konání projektu (do**)

Místo realizace*

Program, ze kterého je žádána dotace*  

 Program …………………….
 Program …………………….
 Program …………………….  

  

Celkové výdaje projektu *

Celkové uznatelné výdaje projektu *

Výše požadované dotace od SML *
Příspěvek odsouhlasený
zastupitelstvem města Vyplní úřad

  

II. Informace o žadateli:  

Stručný popis činností a cílů žadatele (max. 1500 znaků vč. mezer):*

  

Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 10 projektů):
Název projektu Rok realizace od  *** Rok realizace do  ***

  

III. Zaměření projektu na činnosti podporované v rámci vybraného programu*



  

IV. Přínos projektu (Projekt musí mít návaznost na účel vyhlášeného programu)
Jaký je hlavní přínos projektu - co se změní k lepšímu (max. 800 znaků vč. mezer):*

  

Co bude výstupem projektu (např. vysazené stromy, studie, exkurze, apod.) - bude podkladem pro vyhodnocení
závěrečné zprávy (max. 800 znaků vč. mezer):*



  

V. Popis projektu
Cíle projektu (max. 1000 znaků vč. mezer):*

  

Aktivity - měly by navazovat na cíle projektu (max. 1000 znaků vč. mezer):*

  

Harmonogram - jednotlivé kroky, zvýraznit období, na které je dotace vázána, musí být v souladu s vyhlášeným
časovým intervalem; předpokládané termíny realizace projektu (max. 1500 znaků vč. mezer):*



  

Jména a profese dalších realizátorů projektu, příp. spolupracující organizace (max. 800 znaků vč. mezer):

  

VI. Dopad projektu a jeho cílová skupina

Jak rozsáhlé části liberecké veřejnosti, příp. kterým specifickým cílovým skupinám, je určen (max. 800 znaků vč. mezer):*



  

VII. Rozpočet projektu
a) Osobní výdaje žadatele*

Ano
Ne  

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  

b) Materiálové výdaje (nákup materiálu)*
Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

 

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka
Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.)*
Ano
Ne

Název položky*
Jednotka
(hod., ks,
m, apod.)*

Cena za
jednotku

(v Kč)*

Počet
jednotek*

Uznatelné
výdaje
celkem
(v Kč)*

Poznámka

 

Výše dotace
požadované

od SML (v Kč)*

  



Podíl dotace od SML na celkových uznatelných výdajích projektu:
Dotace požadovaná od SML / celkové
uznatelné výdaje projektu (%)*
 

Ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané zdroje na financování projektu (vstupné či jiné příjmy apod.)   :

Ano
Ne  

Žadatel, organizace, … Částka v Kč

 

Celkové ostatní potvrzené, přislíbené nebo očekávané
zdroje na financování projektu (v Kč):
  

VIII. Čestné prohlášení (pro vyjádření souhlasu zaklinkněte jako „Ano“ všechny 3 prohlášení níže):*
Žadatel prohlašuje, že projekt, na jehož realizaci žádá poskytnutí dotace, nebude generovat zisk, žadatel z ní nebude mít
finanční prospěch a nejedná se o ekonomickou činnost.

Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že nežádá ani nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný projekt dotaci z jiného dílčího
fondu Dotačního fondu statutárního města Liberce ani jiného zdroje statutárního města Liberec.*

Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.*
Ano
Ne  

  

Žadatel prohlašuje, že nemá vůči SML neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.*
Ano
Ne  

  

K žádosti přiložte ve formátu PDF elektronickou kopii:
- výpisu z příslušného rejstříku právnických osob
- stanov, statutu či jiné obdobné listiny
- aktuálního zápisu o jmenování osoby zastupující organizaci navenek
- dokladu o bankovním spojení
- čestného prohlášení de minimis
 

  

  

  

 
 
V …………………….………
dne: ………….………………
 
 

 
 

……………………………………….
Razítko a podpis předkladatele

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

  

Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné, správně a čitelně vyplněné žádosti (možnost

konzultace na příslušném odboru).



Vysvětlivky:
* označená pole jsou povinná
** neplatí pro publikace, CD, DVD, apod.
*** v případě, že se jedná o projekt realizovaný během 1 roku uveďte do pole „do“ stejný rok jako je v poli „od“
**** číslo s desetinnými místy zapisujte ve tvaru "123.56" (tj. místo čárky používejte "tečku")

Možné formy podávání žádostí:
1. Portálové podání prostřednictvím datové schránky
2. Portálové podání prostřednictvím e-mailové schránky:
a) e-mailem se zaručeným podpisem
b) e-mailem bez zaručeného podpisu + v listinné podobě (přes podatelnu nebo poštou) s fyzickým podpisem, a to do termínu
pro podávání žádostí

Kontaktní osoba: …………………………
Telefon: …………………..
E-mail: .......................@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec

 

mailto:.......................@magistrat.liberec.cz
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele  

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

 
  kalendá řní rok . 
  hospodá řský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
V případě, že během předchozích dvou ú četních období došlo k p řechodu z kalendá řního roku na 
rok hospodá řský anebo opa čně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014; 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Podniky 1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou  
mají n ěkterý z následujících vztah ů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Žadatel prohlašuje, že  
 

  není  ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 
Obchodní jméno podniku /Jméno a 
příjmení 

Sídlo /Adresa  IČ/Datum narození  

   
   
   
   
   

                                                 
1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory de minimis na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
www.uohs.cz 
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Žadatel dále prohlašuje, že 
 

  není  propojen s jinými osobami ve smyslu ust. § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. a 3. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že není osob, které 
by měly podíl v osobě žadatele a že žadatel nemá přímý vlastnický podíl ve třetích osobách. 
 

  je propojen s jinými právnickými osobami ve smyslu ust. § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. a 3. zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
s následujícími osobami: 
 
osoby s podílem v osobě žadatele: 
 
Obchodní jméno 
podniku/Jméno a p říjmení 

Sídlo /Adresa  IČ/Datum 
narození 

Výše podílu  

    
    
    
    
    

 
osoby, v nichž má žadatel přímý podíl: 
 
Obchodní jméno 
podniku/Jméno a p říjmení 

Sídlo /Adresa  IČ/Datum 
narození 

Výše podílu  

    
    
    
    
    

 
3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 
  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jm ění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   
   
   
   
 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   

                                                 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
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a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 
Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v K č 
   
   
   
   
 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
5. Žadatel níže svým podpisem 

 
� potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
� se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;  
  

� souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je Statutární město Liberec, pro všechny údaje 
obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je 
žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávn ěné zastupovat 
žadatele    

Razítko  (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

                                                 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 



Hodnotící formulář 

Identifikační údaje 

Číslo a název dílčího fondu  

Číslo a název programu  

Název projektu  

Žadatel  

Požadovaná výše dotace (v Kč a % 

z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

…………………………… Kč (……………… %) 

Administrativní soulad (posuzuje správce programů dílčího fondu)        ano     ne 

Žádost je podána na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a podmínkami 

vyhlášeného programu 
  

Požadovaná výše dotace je v limitu přípustné výše dotace   

Žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí   

Žádost obsahuje všechny požadované přílohy   

Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další 

hodnocení. 

  

Pokud projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.): 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

Hodnocení žádosti hodnotitelem č. 1 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. …… b., max. …… b.)   

2 (min. …… b., max. …… b.)   

3 (min. …… b., max. …… b.)   

4 (min. …… b., max. …… b.)   

5 (min. …… b., max. …… b.)   

6 (min. …… b., max. …… b.)   

7 (min. …… b., max. …… b.)   

Celkem (min. …… b., max. …… b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 



Hodnocení žádosti hodnotitelem č. 2 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. …… b., max. …… b.)   

2 (min. …… b., max. …… b.)   

3 (min. …… b., max. …… b.)   

4 (min. …… b., max. …… b.)   

5 (min. …… b., max. …… b.)   

6 (min. …… b., max. …… b.)   

7 (min. …… b., max. …… b.)   

Celkem (min. …… b., max. …… b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

Hodnocení žádosti arbitrážním hodnotitelem 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. …… b., max. …… b.)   

2 (min. …… b., max. …… b.)   

3 (min. …… b., max. …… b.)   

4 (min. …… b., max. …… b.)   

5 (min. …… b., max. …… b.)   

6 (min. …… b., max. …… b.)   

7 (min. …… b., max. …… b.)   

Celkem (min. …… b., max. …… b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

 
Bodové hodnocení hodnotitelů (průměr dvou hodnocení): ………………………………… bodů 



Hodnotící formulář – souhrnná tabulka projektů 
 

Číslo a název dílčího fondu / číslo a název programu ………………………………………………………………………………………………… 

Rok vyhlášení programu / číslo vyhlášení programu v daném roce ………………………………………………………………………………… 

 

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………………… 

Název projektu Žadatel 
Celkové uznatelné výdaje 

projektu 

Požadovaná výše 

dotace 
Bodové 

hodnocení 

hodnotitelů 

(průměr) 

Navržená výše 

dotace 

Kč % Kč % 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Celkem:  n/a n/a  n/a 


