MUBR 4604/2021

Město Břeclav vyhlašuje
na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne 13.01.2021
DOTAČNÍ PROGRAM
Název dotačního programu:

Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2021

Objem finančních prostředků
vyčleněných na program:

300.000 Kč

Příjem žádostí:

od 15.02.2021 do 15.11.2021
Žádost musí být podána ve stanovené lhůtě,
na schváleném formuláři a musí obsahovat všechny
požadované
náležitosti
a přílohy
dle
Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi ze dne
23.09.2020 a Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Břeclavi ze dne 30.09.2020.
Žadatelé, kteří mají zřízenu datovou schránku, jsou
povinni podávat žádosti o dotace výlučně jejím
prostřednictvím.

Maximální výše dotace:

50.000 Kč pro jednotlivý případ

Minimální výše dotace:
Minimální podíl spoluúčasti
žadatele:

5.000 Kč

Cíl/účel programu:

25 % z celkových výdajů na projekt
a) akce konané na území města Břeclav, které mají
prokazatelný přínos pro příjezdový turismus a jsou
v souladu se strategickými cíli města v této oblasti,
především s cílem zvýšit kvalitu turistické nabídky, zvýšit
počet návštěvníků, prodloužení délky jejich pobytu,
tvorbu turistických balíčků, marketingových aktivit
a podpořit mimosezónní cestovní ruch
b) kulturní projekty na celém území města, jako jsou např.
jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty,
pohádky, tematické večery, výstavy či expozice,
jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance
c) řemeslná a zážitková turistika, nabídka a prezentace
regionálních potravin

Okruh způsobilých žadatelů:

subjekty (fyzická nebo právnická osoba):
a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území
města Břeclavi;
b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí
podpory malého rozsahu (de minimis);
d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových
výjimek;
e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý
projekt v termínu dle smlouvy.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

podle data doručení žádosti, nejpozději do 30.11.2021.

Kritéria pro hodnocení žádosti:

1

Kritéria
Téma akce
a potenciál pro
příjezdový
cestovní ruch

2

Propagace
akce

3

Hospodárnost,
proveditelnost,
ekonomické
zabezpečení

4

Ekologické
hledisko

5

Představení
projektu

Co se hodnotí
Očekávaná návštěvnost, cílová skupina, motivace
pro nové příjezdy, význam pro zatraktivnění
a zkvalitnění turistické nabídky, inovativnost
projektu (bude popsáno v rámci Žádosti či
Projektu)
Úroveň a rozsah propagace akce nad rámec
smluvních povinností příjemce dotace (bude
popsáno v rámci Žádosti či Projektu)
Kvalifikace, zkušenosti a spolehlivost žadatele,
historie projektu (jiné projekty, vyhodnocení,
vyúčtování, kvalita předchozího ročníku,
návštěvnost akce v minulosti atd.)
Rozpočet (přiměřenost a důvěryhodnost rozpočtu
jako celku i jednotlivých položek, vlastní
spoluúčast,
výše
generovaných
příjmů,
vícezdrojové financování)
Ekologické aspekty projektu, tj. bude přihlédnuto
ktomu, zdaje projekt v souladu s udržitelným
cestovním ruchem
Podmínkou projednání projektu je představení
před komisí cestovního ruchu s možností účasti
veřejnosti v maximální délce 3 minuty na jeden
projekt
Maximální počet bodů

Hodnocení
0-20

0-5

0-20

0-5

0-10

60

Pravidla pro poskytnutí dotace:

Dotace je poskytována na uznatelné neinvestiční výdaje
projektu, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen
na financování projektu, na který byla poskytnuta.
Poskytuje se zálohově a podléhá následujícímu
vyúčtování.
Žádosti o dotace, které nesplňují podmínky tohoto
dotačního programu nebo nebudou vyhlašovateli
doručeny řádně (předepsaným způsobem), se všemi
náležitostmi a včas, budou administrátorem z posuzování
vyřazeny. Žadatelé o dotaci nebudou vyzýváni
k doplnění chybějících náležitostí žádosti.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy je podmíněno
řádným vyúčtování dotace za všechny předešlé
projekty žadatele v termínu dle smlouvy.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Projekt bude realizován v roce 2021.

Administrátor programu:

Odbor ekonomický,
Oddělení školství a příspěvkových organizací

Kontaktní osoba:

Ing. Markéta Sýkorová, telefon: 519 311 236,
marketa. s vkorova@,breclav. eu

Dokumenty ke stažení (zveřejněné na webových stránkách města Břeclavi: www.breclav.eu)
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi schválené dne 23.09.2020
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi schválené dne 30.09.2020
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu

