1.

Kritériá na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry
na území mesta Kolárovo
Účelové určenie dotácií :
a) prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnoosvetovej činnosti (festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy, uchovávanie
a osvojovanie si tradičných zručností, kultúrna tvorivosť a kultúrne aktivity)
b) podpora publikačnej činnosti podporujúcej kultúrny turizmus, prezentujúcej hodnoty
kultúrneho dedičstva a propagujúcej kultúrno-osvetovú činnosť v meste
c) podpora kultúrnej reprezentácie mesta v zahraniční a kultúrnej cezhraničnej spolupráce
d) ochrana hmotného kultúrneho dedičstva
e) prezentácia kultúrnej tematiky aktuálneho roka

2.

Priority
a) uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií na území mesta
b) regionálne a nadregionálne podujatia, ktoré oslovujú širokú verejnosť a podporujú rozvoj
kultúry
c) podpora záujmovo – umeleckej činnosti
d) reprezentácia kultúry mesta v zahraničí na renomovaných festivaloch, súťažiach
a na oficiálnych podujatiach mesta
e) doplňujúce a sprievodné akcie kultúrnych podujatí organizovaných mestom Kolárovo podľa
schváleného harmonogramu na aktuálny rok

3.

Podmienky formálnej stránky žiadosti
Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať:
- presnú identifikáciu žiadateľa
- bankové spojenie a číslo účtu
- názov a popis konkrétneho podujatia, resp. predloženého projektu (viď formulár
pre predkladanie žiadostí)
- celkové náklady, podrobný rozpis rozpočtu, finančnú spoluúčasť ďalších subjektov
a požadovanú výšku dotácie
- formu účasti Mesta Kolárovo na projekte (spoluorganizátor, záštita, čestný hosť, …)
- vyhlásenie subjektu o spôsobe propagácie mesta Kolárovo – uviesť materiály, v ktorých
bude uverejnený text : „ Podujatie (projekt) finančne podporilo Mesto Kolárovo“, (napr.
v bulletinoch, v médiách, na výzdobe, …)
- podpis oprávnenej osoby – štatutárneho orgánu žiadateľa (s uvedením čitateľného mena
a priezviska)
Na poskytnutie dotácie žiadateľ nemá právny nárok.
Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
Pridelená dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu.
Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi nesmie prekročiť sumu 1300,- € v jednom
kalendárnom roku.

4.

Dotáciu nemožno poskytovať na :
- honoráre pre organizátorov projektu
- refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku
- splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
- náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi

5.

Všeobecné kritériá na posudzovanie projektov
Všeobecnými kritériami na posudzovanie projektov sú:
- kvalita a originalita predloženého projektu

- verejnoprospešný charakter projektu odrážajúci potreby mesta a jeho dosah (miestny,
regionálny, celoslovenský, medzinárodný)
- aktivity cyklického charakteru (festivaly, súťaže, prehliadky)
- odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie projektu
- odborná úroveň a komplexnosť predloženého projektu, ako aj reálnosť rozpočtu
- forma a spôsob propagácie mesta Kolárovo ako podporovateľa projektu
- spolupráca s mestom, resp. s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
pri zabezpečovaní činností vyplývajúcich z jednotlivých cieľových oblastí
- účelnosť a opodstatnenosť použitia dotácie z rozpočtu mesta Kolárovo v predchádzajúcom období, vrátane dodržania termínu jej vyúčtovania
- efektivita použitia dotácie
6.

Cieľové oblasti
Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí:
- záujmovo – umelecká činnosť
- tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt
- podujatia miestneho a regionálneho významu
- zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií

7.

Tvorba prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
Celkový objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku
na poskytovanie dotácií pre cieľové oblasti pochádza z vlastných príjmov mesta Kolárovo
a schvaľuje ho Mestské zastupiteľstvo Kolárovo pri schvaľovaní rozpočtu mesta Kolárovo

8.

Špecifikácia akceptovateľných nákladov doložených účtovnými dokladmi
- prenájom priestorov na realizáciu projektu (napr. kultúrne domy, sály, remeselné dielne,
verejnosti prístupné miesta v exteriéroch a pod.)
- prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia, osvetľovacia, premietacia
technika, praktikáble, javiskové scény a pod.)
- propagácia a polygrafické náklady s ňou súvisiace (bulletiny, pozvánky, plagáty, poštovné,
kancelárske potreby a pod.)
- cestovné výdavky a prepravné preukázateľné cestovnými lístkami 2. triedy, preprava
účinkujúcich, realizátorov podujatia alebo techniky zabezpečená právnickou alebo fyzickou
osobou, ktorá má na uvedenú činnosť živnostenské oprávnenie v zmysle zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- ubytovanie realizátorov a účinkujúcich v čase podujatia
- honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) – účinkujúci
- materiálne zabezpečenie projektov aj na základe kúpno-predajnej zmluvy (náklady
na kostýmy, rekvizity, …)

9.

Odborné vyhodnotenie projektu

Vypracovala : Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ Kolárovo
Kolárovo, 10.12.2015

