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FOND MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
 

Výzva k předkládání projektů 
vyhlášená v souladu 

se Statutem Fondu Města Žďár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory 
z Fondu Města Žďár nad Sázavou 

 
 
1) Název projektu: 
 

EDIČNÍ ČINNOST 2015 
Program na podporu ediční činnosti s vazbou  

na kulturu, historii, přírodu. 
 
2) Celkový objem finančních prostředků: 60 000 Kč 
 
3) Cíl programu: 
Vytvořit podmínky pro podporu ediční, publikační činnosti, ve vazbě na péči o nehmotné kulturní 
dědictví, o identitu a paměť občanského společenství, připomenutím významných osobností, 
událostí, kulturního a přírodního bohatství města Žďár nad Sázavou. 
 
4) Popis a rozsah programu: 
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl města Žďár nad Sázavou na 
spolufinancování edičních počinů odborné a populárně naučné povahy o významných 
osobnostech, historických událostech, kulturním a přírodním dědictví města a jeho okolí.    
Finanční podpora je určena pro vydání literárních, hudebních, výtvarných či audiovizuálních děl, 
vytvoření webových stránek. 
 
5) Příjemci podpory: 
- právnické osoby 
- fyzické osoby 
Příjemci podpory nemohou být příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou. 
 
6) Formální podmínky přijatelnosti projektu: 

a) Žadatel musí prokázat, že přidělené prostředky budou vynaloženy ve prospěch rozvoje 
města Žďár nad Sázavou, sídlo žadatele však nemusí být ve městě Žďár nad Sázavou. 

b) Žadatel nemůže uplatnit žádost ve vyhlášeném programu a současně v rozpočtu města na 
totožnou akci. 

c) V rámci jednoho kola programu může žadatel předložit pouze jednu žádost. 
d) Souběh podpory z Fondu města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných 

fondů se nevylučuje. 
  
7) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje:  
v rámci programu mohou být financovány pouze náklady související s projektem, a to:  
- přímé náklady související s vydáním edičního počinu, 
- propagace spojená s vydáním díla, 
- autorské honoráře na pořízení textů, fotografií a ilustrací. 
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nezpůsobilými výdaji jsou zejména: 
- osobní náklady zaměstnanců (členů) žadatele, 
- cestovné, 
- ostatní provozní náklady, 
- nájemné a operativní pronájem, 
- investiční majetek. 
 
8) Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů: 
Základní kritéria: 

a) řádně a včas podaná žádost včetně příloh, 
b) všechny přílohy musí splňovat formální náležitosti, vyžadované dotačním titulem, 
c) žádost musí být podepsána žadatelem, 
d) prokázání právní osobnosti žadatele, pokud se nejedná o fyzickou osobu, 
e) přínos rozvoje společenského života města, 
f) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy, 
g) soulad projektu s vyhlášeným programem, 
h) řádně odůvodněný rozpočet projektu, 
i) prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch obyvatel města Žďár nad 

Sázavou. 
 
Specifická kritéria: 
a) přínos rozvoje společenského života města, 
b) tématické zaměření publikací na historii, dějiny umění, kulturu, politologii, filozofii, památkovou 

péči, geografii se zřetelem na významné osobnosti, historické události, kulturní a přírodní 
bohatství, péče o životní prostředí. 

 
9) Minimální a maximální výše příspěvku: 
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10.000,- Kč.  Maximální 
výše příspěvku je stanovena na 30.000,- Kč, pokud rada města neurčí jinak.  
 
11) Minimální podíl příjemce podpory: 
Minimálně 30% celkových rozpočtovaných nákladů projektu musí být zabezpečeno z vlastních 
zdrojů příjemce podpory. 
V případě krácení požadavku dotace ze strany poskytovatele je žadatel povinen dodržet poměr 
minimální hranice vlastního financování z takto stanoveného rozpočtu projektu. 
 
12)  Časový harmonogram realizace projektu: 
Projekt bude zahájen od 1. ledna 2015 a ukončen nejpozději 31. prosince 2015. 
 
13) Platební podmínky: 
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy v níž budou stanoveny 
podmínky čerpání dotace, termíny uvolňování finančních prostředků v návaznosti na 
rozpracovanost projektu, způsob a termín závěrečného vyúčtování, sankce za nedodržení 
parametrů projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků. 
Poskytnutá dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jinou osobu. 
Souběh podpory z Fondu města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů 
se nevylučuje. Vylučuje se souběh s čerpáním prostředků přímo z rozpočtu města Žďár nad 
Sázavou.  
Ediční počin bude viditelně označen sponzorským vzkazem na projekt uvedeným na webových 
stránkách města v příslušné sekci. 
V případě vydávání hmotné rozmnoženiny v rámci projektu (kniha, CD apod.) bude městu Žďár 
nad Sázavou předáno 10 ks takové rozmnoženiny, a to garantovi programu (nebo jím pověřené 
osobě) do 30 dnů ode dne vydání rozmnoženiny. 
 
14) Termíny a podmínky podání projektů: 
Žadatelé o podporu projektů musí předložit vyplněnou Žádost o poskytnutí podpory na 
předepsaném formuláři. 
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Povinné přílohy: 
1. Podrobný popis projektu (náklad, rozsah, vazba, formát, prodejní cena, způsob distribuce, 

poznámkový aparát, rejstřík, použitá literatura apod.). 
2. Rámcový harmonogram realizace. 
3. Rozpočet celkových nákladů a příjmů včetně příjmů z reklamy. 
4. Kopie dokladu o právní osobnosti žadatele: 
- fyzické osoby nepodnikající nepředkládají; 
- fyzická osoba podnikající a právnická osoba kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne 

starší 90 dnů ke dni podání žádosti (v případě, že žadatel není v příslušných registrech zapsán 
nebo tento výpis neobsahuje všechny požadované údaje (tj. především identifikace osob 
zastupujících právnickou osobu – statutárních zástupců – s uvedením právního důvodu 
zastoupení), doloží jiný obdobný dokument dokládající jeho právní osobnost, např. zřizovací 
listina, stanovy s registrační doložkou, zápis z jednání valné hromady apod). 

- právnická osoba dále doloží: 
- identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, 
- identifikaci osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a o výši tohoto podílu.  

  
Formulář žádosti je k vyzvednutí na adrese: město Žďár nad Sázavou, odbor školství, kultury  
a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, rovněž je umístěn na internetové adrese 
www.zdarns.cz. Na stejné webové stránce najdete Statut města Žďár nad Sázavou a Zásady pro 
poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou, kde se dočtete kompletní informace 
k podmínkám poskytnutí podpory. 
 
Žádosti zpracované v jednom písemném vyhotovení a jedním na CD/DVD ve standardním formátu 
.DOC nebo .PDF se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Žižkova 227/1, 
Žďár nad Sázavou nebo poštou v termínu od 27. 4. 2015 do 30. 5. 2015 (rozhodující je datum 
poštovního razítka). Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond města Žďár nad 
Sázavou, program Ediční činnost 2015. Neotvírat! 
 
15)  Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu): 
Garantem programu je Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Městský 
úřad, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou. 
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat p. Dana Hrstková, odbor školství, 
kultury a sportu, tel. 566 688 133, e-mail: dana.hrstkova@zdarns.cz. 
 
Jednotlivé žádosti o poskytnutí podpory budou posouzeny garantem, kulturní komisí a následně 
předloženy radě města, která rozhodne o přiznání podpory. S výsledkem tohoto procesu budou 
žadatelé seznámeni písemně do 30. 6. 2015. 
  
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude 
garantem z hodnocení vyřazena. 
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.  
Dokládání chybějících náležitostí a doplňování žádosti je možné pouze do konce lhůty pro 
podání žádosti o poskytnutí podpory, pozdější změny a doplnění žádosti nejsou zásadně 
přípustné. 
 
Předložené žádosti o poskytnutí podpory se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí. 
Podpora z Fondu města Žďár nad Sázavou nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní 
řízení, a tudíž proti rozhodnutí rady města není odvolání.     


