Zásady poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Moravský
Krumlov pro oblast školství pro školní rok 2018/2019
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto zásady upřesňují poskytování dotací pro oblast školství z veřejné finanční podpory
města Moravský Krumlov a v plné míře respektují Obecné zásady poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Moravský Krumlov.
2. Účelem dotačního řízení je zajistit podporu města u projektů zaměřených na oblast školství.
3. Projekt musí být realizován ve školním roce 2018/2019.
4. Celkový objem finančních prostředků poskytovaných na projekty ve výše uvedené oblasti
stanoví Rada města Moravský Krumlov v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2018.
II.
Vyhlášené dotační programy
1. podpora mezinárodní spolupráce škol
2. podpora ekologické výchovy
3. podpora pěveckých sborů a tanečních aktivit
4. podpora školní akademie a školního galavečera
5. podpora akcí souvisejících s významnými výročími právnických osob
6. podpora zdravého životního stylu ve školním prostředí
7. podpora tvorby a vydávání školních časopisů
8. podpora aktivit vedoucích k prezentaci škol

III.
Podmínky pro účast v dotačním řízení
1. Žádost mohou v dotačním řízení podat a dotaci lze poskytnout právnickým osobám, které
mají sídlo na území města Moravský Krumlov a které vykonávají vzdělávací a výchovnou
činnost.
2. Žádosti se podávají od 1.2.2018 do 12.3. 2018.
3. Dotaci lze poskytnout do výše 75 % celkových nákladů projektu, maximálně však do
50.000Kč na jeden projekt.
4. Právnická osoba může podat nejvýše jeden projekt.
5. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Moravský Krumlov na základě písemného
vyjádření (doporučení), které zpracuje odborná komise. Členy této komise jmenuje a odvolává
Rada města.
6. Podrobný popis projektu jako povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotaci musí obsahovat
tyto údaje:
- cíl a charakteristika projektu
- cílová skupina a počet osob
- časové vymezení a místo realizace projektu
- popis projektu
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- rozpočet projektu
- výši požadované dotace, vlastní podíl na financování, podíl dalších subjektů
- profesní předpoklady osoby, která vede realizaci projektu.
- projekty mohou být vytvářeny na celý školní rok 2018/2019, tj, od 1.9.2018 do 31.8.2019
7. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory musí být zpracována na příslušném formuláři
„Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory“, která je k dispozici na referátu kontroly, dále
pak ke stažení na internetových stránkách města Moravský Krumlov www.mkrumlov.cz .
K vyplněné žádosti musí být přiloženy všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.
Popis projektu musí být zaslán současně elektronickou formou na e-mailovou adresu
cuboval@mkrumlov.cz nebo přiložen na přenosném disku (flash disk, CD).

IV. Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
Příjemce dotace je povinen předložit závěrečnou zprávu nejpozději do 3 měsíců od ukončení
realizace projektu nebo činnosti, nejpozději však do 31.8.2019.

V.
Závěrečná ustanovení
Pokud tyto zásady nestanoví jinak, platí pro poskytování dotace pro oblast školství Obecné
zásady poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Moravský Krumlov.
Tyto zásady ruší zásady schválené na schůzi Rady města konané dne 13.12.2016.
Tyto zásady byly projednány a schváleny na 64. schůzi Rady města Moravský Krumlov dne
19.12.2017.
Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 20. 12. 2017.

V Moravském Krumlově dne 19.12.2017

Mgr. Tomáš Třetina
starosta

Mgr. Zdeněk Juránek
místostarosta
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