PROGRAM DOTACE
PODPORA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A
OBCHODNÍCH DOMŮ

Název podporované oblasti:
Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty:
Důvody podpory:
Předpokládaný celkový objem finančních
prostředků:
Předpokládané rozdělení objemu
finančních prostředků

Grafický návrh a výroba reklamního označení
provozoven
Podpora města při ochraně a zachování kulturního
a architektonického dědictví na jeho území
s důrazem na estetickou podobu města.
Celková alokace 200.000 Kč
●
140.000 Kč (70%) - systém uchycení
značení a grafické označení provozoven v budovách
s dvěma a více provozovnami v jedné budově 1)
●
60.000 Kč (30%) - systém uchycení značení
a grafické označení jedné provozovny 1)

●

Maximální výše dotace:
Minimální výše dotace:

2)

15.000 Kč

2)

3.000 Kč
20 % uznatelných nákladů

Minimální finanční spoluúčast žadatele:
Uznatelné náklady:

3)

Okruh způsobilých žadatelů:

•
•
•
•

Grafický návrh
Materiál
Výroba označení
Montáž

Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické
osoby
a) vlastnící nemovitost, která je využívána k
pronájmu prostor pro komerční účely o více než
jedné provozovně.
b) vlastníci nebo nájemci provozovny - v případě
pronájmu nutný souhlas vlastníka/pronajímatele
provozovny.

Lokalizace projektu:

Město Žďár nad Sázavou včetně místních částí

Kritéria hodnocení:

Časový harmonogram realizace projektu:

Dle Manuálu dobré praxe reklamy a označování
provozoven ve Žďáře nad Sázavou (dále Manuálu)
– viz příloha č. 2.
1.3. 2021 – 31. 12. 2021

Lhůta pro podání žádosti:

Průběžně, nejpozději do 30. 9. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Průběžně nejpozději do 15. 10. 2021

Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.

Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního
převodu na účet příjemce.
Podmínky pro poskytnutí dotace:

●
Způsobilý žadatel musí předložit kompletně
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné
oblasti podpory na předepsaném formuláři a
v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně
příloh).
●
Žádost musí být podána průběžně nejpozději
do 30. 9. 2021
●
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu
vypořádané veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to
ke dni ukončení podání žádosti.
●
Odstranění starého značení (např. polep
výlohy, áčko, výstrč,…) a/nebo systému uchycení,
pokud komise toto odstranění uzná z hlediska
Manuálu dobré praxe reklamy a označování
provozoven ve Žďáře nad Sázavou.
●
Udržitelnost projektu
– 1 rok firemní nápis
– 3 roky systém uchycení

Seznam povinných příloh pro podporu
označování provozoven a obchodních
domů:

1.

Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1).

2.
Grafický
návrh
označení
provozovny
vycházející z Manuálu + foto budovy, která bude
označena.
3.
Vizualizace celkového vzhledu budovy,
obecný popis uchycení značení a jaký materiál
zamýšlí žadatel použít - pouze v případě žádosti
vlastníka nemovitosti, která je využívána k pronájmu
prostor pro komerční účely o více než jedné
provozovně.
4.
Podrobný položkový rozpočet projektu, na
který je požadována dotace.
5.
Kopie závazného stanoviska vydaného
orgánem státní památkové péče podle § 14 odst. 1,
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů – v případě památkově
chráněné budovy.
6.
−

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.)

7.
Kopie dokladu o existenci bankovního účtu
žadatele.
8.
Doklad o vlastnictví nemovitosti, nebo
nájemní smlouva, včetně souhlasu vlastníka
nemovitosti.
9.
Fotodokumentace
současného
stavu
předmětného označení.
Poznámka:
Poskytnutí dotace zavazuje příjemce poskytnout městu Žďár nad Sázavou vyúčtování dotace po realizaci
projektu, nejdéle však do 31. 12. 2021.

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout
na adrese: Město Žďár nad Sázavou, odbor školství, kultury, sportu a marketingu, Žižkova 227/1,
591 31 Žďár nad Sázavou.
Způsob podání žádosti:
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár
nad Sázavou nebo poštou v termínu 1. 3. 2021- 30. 9. 2021 (rozhodující je datum poštovního
razítka).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program Podpora označování
provozoven a obchodních domů Neotvírat!“.
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty
pro podání žádostí nebude přihlíženo.
Odpovědnost za realizaci:
Garant oblasti (příslušný odbor)
Kontaktní osoba
Adresa, tel., e-mail

Václav Šubrt
Iva Bublánová
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 688 121
e-mail: iva.bublanova@zdarns.cz

Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný
orgán města.
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu,
bude z hodnocení vyřazena.
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné.
Dotace z tohoto dotačního titulu nepředstavuje nárokový příspěvek.
1)

Systém uchycení vyměnitelný v průběhu času.

Obecně je zamýšleno, aby objekty s dvěma a více provozovnami měly jednotný flexibilní systém označení
provozoven. Při změně uživatele provozovny dojde ke změně grafického vizuálu, ale mechanické uchycení
zůstává stejné.
2)

Na jednu provozovnu.

Za uznatelný náklad je obecně možné považovat vše, co se nachází na fasádě a je spojeno
s označením provozovny.
3)

Jeden provozovatel provozovny (ičo) se může v tomto dotačním programu PODPORA
OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODNÍCH DOMŮ žádat nejvýše jedenkrát za 3 roky.

