
 

     Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky 

Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) 
Město Roztoky vyhlašuje dne 26. 4. 2021 dotační program pro 2. pololetí roku 2021 (granty), na 

podporu spolkové činnosti na území města Roztoky, v souladu s § 10c) odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 

Podpora projektů zaměřených na děti a mládež, tělovýchovu, sport a kulturní projekty, které budou 
pořádány na území města Roztoky. 

Důvod podpory stanoveného účelu: 

Zkvalitnění života ve městě, rozvoj kulturních, sportovních, tvůrčích, ekologických a výchovných 
aktivit vedoucích k podpoře rozvoje práce s dětským kolektivem, mládeží a dalšími obyvateli města. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu: 

305 000 Kč, slovy: tři sta pět tisíc korun českých 

Kritéria pro stanovení výše dotace: 

1. Výše předpokládaného rozpočtu projektu žadatele 
2. Předpokládaný počet zúčastněných osob 
3. Územní působnost projektu 
4. Hodnocení přínosu a efektivity projektu pro město Roztoky a jeho občany 
5. Maximální výše poskytnuté dotace činí 75% z celkového rozpočtu projektu 

Okruh způsobilých žadatelů: 

Fyzické osoby, právnické osoby, nadace, nestátní neziskové organizace apod., které sídlí nebo trvale 
působí na území města Roztoky 

Lhůta pro podání žádosti. 

Žádosti lze podávat v období od 27. 5. 2021 do 11. 6. 2021 včetně, rozhodující je datum razítka 
podací pošty nebo razítka podatelny Městského úřadu Roztoky 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

1.          Kritéria a postup při hodnocení žádostí je stanoven ve směrnici Města Roztoky - Zásady pro  
              poskytování dotací z rozpočtu Města Roztoky 
2.          Charakter žádosti musí odpovídat vyhlášené programové dotaci  
3.          Dotační prostředky nelze využít na mzdy pořádajících 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 

do 31. 8. 2021 

 Podmínky pro poskytnutí dotace: 

1.          Žádost musí být podána na předepsaném formuláři včetně požadovaných dokladů 
2.          Přijaté dotace za minulé období musí být řádně vyúčtovány 

Adresa k podání žádosti: 

Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky, 
datová schránka ID: ticbbnc; v případě zaručeného elektronického podpisu: mu@roztoky.cz,  
zodpovědná osoba: Bc. Věra Dědičová, vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí, tel. 220400263, 
731473334, e-mail: dedicova@roztoky.cz  

Vzor žádosti: 

Viz příloha nebo ke stažení na: http://www.roztoky.cz/nabidka-grantu 
Vyhlášený dotační program bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup do 26. 7. 2021. 

Vyvěšeno: 26.4.2021 

Sejmuto: 
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