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II. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) statutárního města 

Liberec na rok 2015 

 

Statutární město Liberec, odbor školství, kultury a sociálních věcí, vyhlašuje na základě 
usnesení Správní rady FPRV ze dne 8.6.2015 v souladu se statutem Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec, schváleným usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 41/2013 ze dne  28.2.2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 
29.5.2014 s účinností od 1.6.2014, tuto výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací 
z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 2. kole: 

 

1. Účel, na který lze poskytnout dotaci 
Dotaci lze poskytnout na tyto účely:  
- soutěže a projekty 
- mimořádné vzdělávací akce na území statutárního města Liberce a akce 

nadregionálního významu 
- mimoškolní činnost 
- školní časopisy + původní publikace 
- podpora pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

 
2. Předpokládaný rozpočet  

Předpokládaný objem peněžních prostředků určený na podporu účelů v rámci této výzvy 
činí 500.000,- Kč. 
 

3. Výše dotace a spolufinancování 
Dotaci lze poskytnout max. v takové výši, aby byl dodržen požadavek na spolufinancování 
projektu ze strany příjemce dotace. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem 
dotace je 20% z původně požadované částky dotace.  
  

4. Žadatelé 
Žadatelem o poskytnutí dotace může být: 
- fyzická i právnická osoba 
- nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
- spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
- církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle 

zákona č. 3/2002 Sb. 
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Podávání žádostí 
a) Žádosti o poskytnutí dotace dle této výzvy lze podávat v termínu od 13. července 

2015 do 17. července 2015 do 14,00 hodin. 
b) Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z Fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec“, které jsou k dispozici: 
- na oddělení školství, kultury a sociálních věcí 
- na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz 
c) Žádosti na předepsaných tiskopisech aktualizovaných k 1.6.2014 a s požadovanými 

přílohami lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec v budově historické radnice 
nebo zaslat poštou na adresu:    
                        Statutární město Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
460 59 Liberec 1 

 

d) K žádosti žadatel doloží: 
- přílohy dle formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberec“,  
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis na předepsaném formuláři 
- čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele 

 
5. Termín realizace podporovaných akcí: 

Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v termínu od 1. října 2015 do 29. 
února 2016. 
 

6. Hodnocení žádostí 
Žádosti o dotaci budou projednány správní radou fondu. Žádosti budou posuzovány a 
hodnoceny dle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací, který je 
přílohou statutu. O přidělení dotace rozhoduje rada města a zastupitelstvo města na základě 
návrhu předloženého správní radou fondu. 
 

7. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 
usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML.  
 

8. Podmínky poskytnutí dotace 
Podmínky poskytnutí dotace jsou stanoveny statutem fondu a pravidly pro přidělování 
dotací z fondu. 
 

 


