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Město Příbram 
vyhlašuje 

v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 

Příbram č. 2/2018 a usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 206/2019/ZM ze dne 09.09.2019 
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO ROK 2020 
 OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
1) Účel 
Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, 
osvěty, výchovy, projektů na podporu péče o životní prostředí na území města Příbram, zejména: 
 

• Pořádání výchovných, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na životní prostředí a 
rozšiřování informací o životním prostředí – např. pořádání oslav svátků země, akce na 
záchranu živočichů (obojživelníci, ptáci, motýli apod.), výchovné pobyty v přírodě, komentované 
vycházky, výukové programy, vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody, poradenství pro 
obyvatele, podpora chovu včel se související osvětou pro širokou veřejnost. 

• Podpora péče o významné přírodní prvky – např. významné stromy, hodnotné biotopy, hnízdní 
budky pro zvláště chráněné druhy ptáků. 

 
2) Důvody podpory účelu 
Umožnit zapojení příbramské veřejnosti do aktivní péče o životní prostředí, rozvíjet ekologickou výchovu 
zejména předškolních a školních dětí a mládeže, podpořit kvalitní projekty v této oblasti. Cílem je 
ochrana nejen životního prostředí, ale také živočichů žijících v naší blízkosti (obojživelníci, ptáci, motýli 
apod.). 

 

3) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
v oblasti životního prostředí je 300.000,00 Kč.  

 

4) Kritéria pro stanovení výše dotace 
Pro stanovení výše dotace bude rozhodná kvalita, společenská prospěšnost projektu, dopad na 
veřejnost, reciproční plnění. Požadovaná částka může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na 
projekt. 
 
5) Okruh způsobilých žadatelů 
O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a 
projekty, splní podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků 
z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, 
která nemá ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí dotace závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k rozpočtu 
města Příbram a vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem, 
má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období, a ve veřejně přístupném rejstříku má 
zveřejněnu účetní závěrku za rok 2018 (týká se pouze žadatelů, kterým tuto povinnost ukládá zákon).   
 
6) Reciproční plnění žadatele 
Žadatel o dotaci podá konkrétní nabídku recipročního plnění v oblasti životního prostředí ve vztahu 
k poskytovateli dotace. 

7) Lhůta pro podání žádostí 
Lhůta pro podání žádostí je od 01.11.2019 – 29.11.2019 do 14:30 hodin. 
Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na 
podatelnu Městského úřadu Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou. 
 
8) Kritéria pro hodnocení žádostí 
Žádosti budou prověřeny administrátorem oblasti z hlediska jejich formální správnosti a úplnosti. 
Formální správnost a úplnost 

- žádost podaná v souladu s tímto programem, obsahuje všechny údaje, požadované přílohy, byla 
předložena ve stanoveném termínu a formě, podepsaná oprávněnou osobou. 
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Propracovanost projektu (váha kritéria 60 %) 
- charakteristika, kvalita a význam projektu, přínos ve vztahu k životnímu prostředí ve městě, 

environmentální přínos, kreativita a výjimečnost projektu, zapojení obyvatel do projektu, 
prezentace města, reciproční plnění v oblasti životního prostředí. 

Reálnost projektu (váha kritéria 40 %) 
- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat, kvalita a přiměřenost rozpočtu, podíl 

vlastních zdrojů, udržitelnost projektu. 
 

9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti jsou 4 měsíce od ukončení lhůty pro podání žádosti. 
 
10) Podmínky poskytnutí dotace 
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018. 
 
11) Žádost 
Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu 
žádost o programovou dotaci v oblasti životního prostředí. Současně však platí, že na tentýž, obsahově 
shodný projekt nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou všechny 
žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny. 
  
Žádost je nutné podat:  
- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: http://dotace.pribram.eu/)  
- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací včetně příloh.  
Žádost musí být Městskému úřadu Příbram doručena v písemné i elektronické podobě, a to v termínu 
do 29.11.2019 do 14:30 hodin. 
Žádost v písemné podobě se zasílá na Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, 
v zalepené obálce označené názvem programu, evidenčním číslem žádosti vygenerovaném 
internetovou aplikací, identifikačními údaji žadatele, textem „Žádost o finanční podporu z rozpočtu 
města Příbram – Neotvírat“. Osobně lze podat žádost na PODATELNĚ Městského úřadu Příbram, 
Tyršova 108, Příbram I. 
Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram.eu/). 
 
12) Přílohy 

• realizační projekt (podrobný popis, event. dokumentace), 

• reciproční plnění žadatele (konkrétní nabídka recipročního plnění v oblasti životního prostředí), 
v případě realizace projektu na konkrétním pozemku: 

• kopie výpisu z katastru nemovitostí na dotčený pozemek, 

• kopie mapy katastru nemovitostí s vyznačením dotčených parcel, 

• souhlas vlastníka pozemku, žádá-li jiná osoba než vlastník (tento požadavek neplatí, bude-li záměr 
realizován na pozemcích ve vlastnictví města Příbram). 
 

13) Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva 
Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě předložit 
vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu. Vyúčtování bude zpracováno na předepsaném formuláři, který 
je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. 
Termíny předložení vyúčtování: 

- do 60 dní po ukončení projektu v případě, že byla dotace poskytnuta na jednorázovou akci, 
- do 15.01.2021 v případě, že byla dotace poskytnuta na celoroční činnost příjemce dotace. 

Příjemce je povinen využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou, oddělenou evidenci jejího 
čerpání. K vyúčtování dotace přiloží fotokopie dokladů souvisejících s účtovanou dotací i s povinnou 
spoluúčastí, zejména kopie faktur, smluv o nájmu, kupních smluv, objednávek. Každý doklad 
uplatňovaný ve vyúčtování bude pevně spojen s dokladem o jeho úhradě (bankovní výpis nebo pokladní 
doklad). Doklady musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.  

 
Zpracoval: Odbor životního prostředí 
A.Vilímková 

http://dotace.pribram.eu/
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