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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

      SPRÁVNÍ ODBOR 

 

Grantový program Zdravé město – Město Velké Meziříčí 

 

Výzva k předkládání projektů na rok 2022 
 

Výzva k předkládání projektů ke Grantovému programu Zdravé město je vytvořena s cílem 

podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agendu 21(dále MA21). Je 

systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří 

chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého měst a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod. 

a to na základě zpracovaného projektu. 

 

Konkrétní účel stanoví na daný rok Komise Zdravého města. Při výběru účelu vychází 

především z dokumentů Zdravého města a MA21 a výsledků anket a veřejných projednávání. 

 

I. ÚČEL  

Projekty podpory zdraví 

Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města 

ve smyslu projektu Zdravého města – projekty pro zdraví a zdravý 

životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a 

vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou 

skupinu dětí, mládeže a dospělých. 

Ekologická výchova a 

vzdělávání 

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené 

na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 

organizací a institucí působících v uvedené oblasti. 

Rozvoj pohybové výchovy 
Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let. 

Prevence sociálně-

patologických jevů dětí a 

mládeže 

Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační 

a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních 

skupin. 

Sociální problematika 

Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, 

které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických 

jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí. 

Aktivní stárnutí 
Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní 

aktivity starších lidí a seniorů. 

Přednášková činnost 

Přednášky na podporu zdraví, zdravého životního stylu, prevence 

nemocí a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města – pro 

všechny cílové skupiny. 
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II. DŮVODY PODPORY 
 
 

 řešit problematiku podpory zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu 

projektu Zdravé město OSN/WHO vycházejících z priorit Integrovaného plánu rozvoje města, Plánu 

zdraví města Velké Meziříčí, zejména z priorit LEHAP, Zdraví 21, Agendy 21, které jsou jeho součástí 

nových, začínajících, nebo přinášejících kvalitativní změny v již probíhajících aktivitách orientujících 

se na velké cílové skupiny lidí a jejich potřeby, spolupráci a sdílení zkušeností ve městě, zapojení 

veřejnosti do projektu 

 

 podpořit spolupráci více subjektů (další instituce, odborní partneři, garanti a občané) 

 

 podpořit kampaně Zdravého města 

 

III. OBJEM PODPORY 

 
 

 Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanovených účelů závisí na výši 

uvolněných prostředků, za tímto účelem daných zastupitelstvem města na kalendářní rok. Na rok 2022 

tato částka činí 90.000,-- Kč  

 

 

 Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 9.000,-- Kč. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. 

V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt. 

 

 

IV. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 
 
  

Výše poskytnuté podpory se odvíjí od po počtu získaných bodů dle daných kritérií pro hodnocení žádosti.  

 

V. OKRUH  ŽADATELŮ 
 
 

Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická osoba neziskového charakteru (např. spolek, 

občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola, nebo školské zařízení, 

církevní právnická osoba, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru).                                                                                                                         

Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem 

mimo Velké Meziříčí - v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města 

Velké Meziříčí. 

 

 

VI. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

Žádost vč. požadovaných příloh  se podává prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana  

sekce „DOTACE“  ZDRAVÉ MĚSTO  Grantový program podpory Zdravé město 2022 

Rozhodujícím okamžikem podání žádosti je datum a čas podání žádosti v Dotačním portálu města. 
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V případě, že žadatel nemá zaručený elektronický podpis, doručí dokumenty požadované v originále  v tištěné 

podobě  v zalepené obálce buď osobně na podatelnu Městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad 

Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí do 17.1.2022. Na obálce bude uvedeno Grantový 

program Zdravé město 2022 – NEOTVÍRAT 

Rozhodující je datum doručení na podatelnu Městského úřadu dle podacího razítka. Za podání v termínu v 

poslední den lhůty se považuje i den předání poštovní službě. 

Žádosti zaslané jiným způsobem budou vyřazeny a nebudou posuzovány a hodnoceny.  

Manuál pro registraci do Portálu občana a Manuál pro podání žádosti přes Dotační portál města jsou ke stažení 

na webu města www.velkemezirici.cz   O MĚSTĚ  DOTAČNÍ PROGRAMY DOTACE 

POSKYTOVANÉ MĚSTEM  Grantový program Zdravé město 

 

VII. ADMINISTRACE GRANTOVÉHO PROGRAMU 

 

Výzva k podání žádostí je uveřejňována na webových stránkách města Velké Meziříčí a na úřední desce. 

Informace o výzvě je uveřejňována i v médiích. 

Projekt je možné konzultovat s koordinátorem projektu Zdravé město Velké Meziříčí Ing. Josefem Švecem, 

vedoucím správního odboru, tel. 566 791 150, e-mail svec@mestovm.cz.  

Příprava a realizace Grantového program Zdravé město 2022 – Město Velké Meziříčí proběhne v následujících 

krocích a termínech: 

 schválení Grantového programu  zastupitelstvem města                                                            14. 9. 2021 

 vyvěšení Programu na úřední desku (povinnost ze zákona) od                                                  20. 9. 2021 

 zahájení příjmu žádostí od                                                                                                        20. 10. 2021 

 ukončení příjmu žádostí                                                                                                              17. 1. 2022 

 schválení dotace pro jednotlivé žadatele zastupitelstvem města                                                  únor 2022 

 podpis Smluv o poskytnutí dotace                                                                                            březen 2022 

 podání závěrečného vyhodnocení do                                                                                        30. 11. 2022 

 

 

VIII. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ    
 
 

Při posuzování hodnocení projektů bude použito bodového hodnocení dle daných kritérií. Minimální počet 

bodů k dosažení podpory je 50, maximální pak 75 bodů.  

http://www.velkemezirici.cz/
mailto:svec@mestovm.cz
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Koordinátor Zdravého města kontroluje formální správnost a úplnost žádostí. Žádosti, které splňují požadavky, 

předloží k posouzení komisi Zdravého města. Žádosti, které požadavky nesplňují, vyřadí. Hodnotící komise je 

Komise rady města Zdravého města. Mohou být přizváni též i externí hodnotitelé. Komise navrhne rozdělení 

finančních prostředků s ohledem na bodové hodnocení dle daných kritérií. 

Komise vyhodnocené žádosti s navrženou výší dotace předá prostřednictvím koordinátora ZM a MA21 k 

projednání v radě města, s doporučením ke schválení zastupitelstvu města.  

Základní kritéria: 

 formální hledisko - forma zpracování žádosti – správnost, úplnost údajů včetně uvedení rozpočtu 

projektu a dalších formálních náležitostí  - max. 15 bodů. 

 hledisko obsahové – přínos projektu k naplnění cíl Plánu zdraví a kvality života města - max. 10 bodů. 

 hledisko předpokládané efektivity – velikost cílové skupiny, schopnost doložit konkrétní výsledky a 

výstupy – max. 10 bodů. 

 

Doplňková kritéria:  

 kvalitní řešení z hlediska možné prezentace pro ostatní Zdravá města, spolupráce na celostátní úrovni, 

zapojení do dalších národních i mezinárodních programů apod. – max. 10 bodů.  

 finanční spoluúčast předkladatele – max. 10 bodů.    

 spolupráce s odbornými partnery, spolupráce s dalšími organizacemi – max. 10 bodů. 

 přínos projektu z hlediska inovací – max. 10 bodů. 

 

VIII. LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ ŽÁDOSTÍ  

 
 

O žádostech rozhodne zastupitelstvo města Velké Meziříčí na svém únorovém zasedání v roce 2022. 

 

 

IX. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 
 
 

V případě schválení dotace uzavře město se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Tato 

smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem 

města Velkého Meziříčí.  

 

Z příspěvku lze hradit zejména: 

 materiál, technické náklady nutné k zajištění projektu,  

 služby nutné k zajištění projektu, 

 pronájmy prostor a techniky, 

 poštovné, cestovné, kancelářské potřeby,  

 ostatní osobní náklady, 

 náklady spojené s propagací projektu.   
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Z příspěvku nelze hradit: 

 mzdy, daně a odvody, 

  náklady vzniklé před zveřejněním výsledků grantového řízení podáním žádosti,  

 investiční náklady,     

 náklady prokazatelně nesouvisející s projektem,  

 komerční, podnikatelské a reklamní aktivity, 

  již zavedené aktivity, které mohou být podpořeny z jiných zdrojů. 

 

 

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
 

Dotace bude poskytnuta zpětně po ukončení realizace projektu na základě závěrečné zprávy a vyúčtování. 

Dotace bude příjemci poukázána převodem finančních prostředků na účet uvedený ve smlouvě. Příjemce 

odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů informací, že projekt je podpořen 

z Grantového programu Zdravé město – Město Velké Meziříčí. Na všech tiskovinách souvisejících se 

schváleným projektem, které řešitelé projektu budou vydávat, bude po dohodě s koordinátorem Zdravého města 

uvádět název Zdravé město (plakáty, letáky pozvánky apod.). Je nutné dodržet prvky publicity schválené 

zastupitelstvem města. Na dotaci není právní nárok.  

 

XI. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ 
 

O ukončení projektu bude předložena na stanoveném formuláři závěrečná zpráva a vyúčtování projektu do 30. 

11.2022 na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 v zalepené obálce. Na obálce 

bude uvedeno Grantový program Zdravé město 2022– Závěrečná zpráva a vyúčtování. 

 

Po ukončení projektu bude předložena na stanoveném formuláři závěrečná zpráva a vyúčtování projektu 

nejpozději však do 30. 11.2022 

 elektronicky v Dotačním portálu města přes Portál občana  sekce DOTACE“  OSTATNÍ  

Grantový program Zdravé město 2022 – Město Velké Meziříčí (formulář Závěrečné zprávy a 

vyúčtování + povinné přílohy). 

 formulář Závěrečné zprávy: 

titulní list Závěrečné zprávy a vyúčtování - originál podepsaný statutárním zástupcem žadatele zaručeným 

elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) 

Pokud žadatel nemá zaručený elektronický podpis, předloží originál v papírové podobě.  

V případě pověření jiné osoby statutárem je nutné doložit Plnou moc  - kopii ve formátu *.pdf.   

 povinné přílohy ve formátu *.xls, 

a zároveň 

 v listinné podobě - na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 v zalepené 

obálce. Na obálce bude uvedeno Grantový program Zdravé město 2022 – Závěrečná zpráva a 

vyúčtování 

Manuál pro předložení závěrečného vyhodnocení přes Dotační portál města jsou ke stažení na webu města 

www.velkemezirici.cz   O MĚSTĚ  DOTAČNÍ PROGRAMY DOTACE POSKYTOVANÉ MĚSTEM 

OSTATNÍ  Grantový program Zdravé město 2022 – Město Velké Meziříčí. 

 

http://www.velkemezirici.cz/

