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Město Hrádek nad Nisou vyhlašuje v souladu s Dotačním programem Města Hrádek nad Nisou pro rok 
2022, schváleným usnesením Rady města Hrádek nad Nisou č. 8/197/RM/22 dne 23. 3. 2022, tuto Výzvu 
k podání žádosti o poskytnutí dotace z Podprogramu na projekt: 
 

Způsob a termín 
vyhlášení  

Zveřejněním na úřední desce po dobu 90 dnů a na 
internetových stránkách města. 

25. 3. 2022 

Příjem žádostí Výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného 
formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Podprogramu na 
projekt“ a to osobně na podatelně úřadu nebo poštou, 
nebo datovou schránkou s elektronickým podpisem.  

od 26. 4. 2022  
do 13. 5. 2022 

Kontakty Město Hrádek nad Nisou 
Jana Matušková 
Odbor dotací, rozvoje města a kultury 
Horní náměstí 73 
463 34  Hrádek nad Nisou 
Datová schránka: 4tkbw8g 

Předmět podpory Dotace je určena na projekty veřejně prospěšného charakteru - podporu kulturní, 
sportovní a další činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti nebo činnosti subjektů 
působících na území města od 1. 1. do 31. 12. 2022. 

 

Okruh žadatelů Právnické osoby – nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, i fyzické osoby 
podnikající, působící na území města Hrádek nad Nisou, vyjma příspěvkových 
organizací města a oddílů Sboru dobrovolných hasičů.  

Omezení podpory 1. Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.  
2. Maximální výše dotace u první žádosti 15.000Kč, u druhé žádosti 7.500Kč. 
3. Dotace je určena na neinvestiční výdaje. 
4. Dotace nesmí být použita na úhradu investičních výdajů, tabákových výrobků, 

alkoholu1 a jiných návykových látek, dále na úhradu nájemného a služeb 
v objektech ve vlastnictví města. 

5. Dotace není určena na obnovu a údržbu kulturních památek. 
6. Dotace není určena na úhradu nákladů v souvislosti s reprezentací jednotlivců 

a kolektivů v zahraničí. 

Povinné přílohy 
žádosti 2 

1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (např. výpis z živnostenského 
rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, zakládací listina aj.) 

2. Kopie dokladu o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (statutární zástupce) 
v souladu s dokladem o právní subjektivitě žadatele, příp. originál plné moci o 
zastupování oprávněné osoby.  

                                                 
1 Výjimku tvoří položky alkoholických nápojů posouzených odborem ODK, které jsou prokazatelně použity v rozumně 

malé míře jako ceny (např.: láhev sektu, soudek nebo karton piv apod.), nebo jsou použity k občerstvení při lidových 

tradicích a svátcích (svařené víno při akcích a vánočních svátcích, resp. oslavách a mších atd., občerstvení při masopustních 

oslavách apod.) 

 
2  Kopie dokladu o právní subjektivitě a kopie dokladu o oprávnění jednat jménem žadatele není nutné dokládat v případě, 

že na straně žadatele nedošlo ke změně (např. změna stanov, nová volba předsedy spolku apod.) a žadatel předložil tyto 

údaje již dříve, resp. v předchozím období již žádal o dotaci u města Hrádek nad Nisou a od té doby nedošlo ke změně. 

V takovém případě postačí vyznačit v přiložené žádosti. 
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Administrace žádosti Termín 

Konzultace Odbor dotací, rozvoje města a kultury od 25. 3. do 25. 4. 2022 

Formální kontrola 
žádosti 

Odbor dotací, rozvoje města a kultury 
do 18. 5. 2022 

Hodnocení žádostí Hodnotitelská komise do 24. 5. 2022 

Projednání a 
schválení návrhu 

Rada města Hrádek nad Nisou 
25. 5. 2022 

Oznámení  
o výsledku 

Písemně do 15 dnů po ověření usnesení Rady města Hrádku nad Nisou. 

Forma a způsob 
financování 

Na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace převodem na bankovní účet žadatele, resp. příjemce. 

Podmínky 
vyúčtování 

Výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Závěrečná 
zpráva o realizaci a vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního programu města 
Hrádek nad Nisou pro rok 2022“ v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 

Hodnotící kritéria Bodové ohodnocení 

Forma právní subjektivity 
a) nestátní neziskové organizace, církve 
b) fyzické osoby nepodnikající 
c) podnikatelské subjekty 

 
15 bodů 
7 bodů 
0 bodů 

Vazba projektu na další aktivity v území 
a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních třech letech 
zrealizovaný projekt či aktivitu 
b) projekt přímo nenavazuje na žádný realizovaný či v posledních třech letech 
zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území 
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb 

 
15 bodů 
 
7 bodů 
 
0 bodů 

Výše spolufinancování projektu ze strany města 
a) do 50% včetně z celkových výdajů projektu 
b) více jak 50 % - 70 % včetně z celkových výdajů projektu 
c) více jak 70 % z celkových výdajů projektu 

 
15 bodů 
7 bodů 
0 bodů 

Velikost projektem oslovené cílové skupiny 
a) více než 30 osob  
b) 10 – 30 osob 
c) méně než 10 osob 

 
15 bodů 
7 bodů 
0 bodů 

 

* maximální možný počet bodů = 60 

** žádosti, které získají méně než 15 bodů budou z dalšího hodnocení vyřazeny 

*** žádosti, které získají od 15 do 45 bodů mohou obdržet maximálně 80% požadovaných finančních prostředků 

**** žádosti, které získají 45 a více bodů včetně mohou obdržet až 100% požadovaných finančních prostředků  


