Program - Podpora místní Agendy 21
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
Číslo a název oblasti podpory: 2 – Oblast podpory regionální rozvoj
Číslo a název programu: 2.6 – Podpora místní Agendy 21
 Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho
praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních
projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních
Účel podpory
skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových
organizací v Libereckém kraji
 Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje
Udržitelný rozvoj je široce definován jako způsob rozvoje lidské
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za jeho koncepční
základ lze považovat program Agenda 21, který byl přijat
Organizací spojených národů (dále OSN) v roce 1992 v Rio de
Janeiro.
Místní Agenda 21 (MA21) je realizace Agendy 21 v místních
podmínkách.
Aktuálním strategickým dokumentem OSN k tématu udržitelného
rozvoje je dokument „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný
rozvoj 2030“ http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
Podpora myšlenek udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do
plánování rozvoje v Libereckém kraji úzce souvisí se členstvím
Libereckého kraje v Národní síti Zdravých měst ČR a realizací
projektu Zdravý Liberecký kraj.
Důvody podpory
stanoveného účelu

Z tohoto důvodu se k základním strategickým dokumentům, na
jejichž základě je v Libereckém kraji podporován rozvoj místní
Agendy 21, řadí také Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a
podpory zdraví a prevence nemocí (dále „NS Zdraví 2020). NS
Zdraví 2020 rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako
dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních
společnosti. Je určen nejen institucím veřejné správy, ale také všem
ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a
soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím.
Má za úkol přispět k řešení složitých zdravotních problémů 21.
století, spojených s ekonomickým, sociálním a demografickým
vývojem, a to zejména cestou prevence nemocí a podpory zdraví.
V České republice patří MA21 k metodám kvality veřejné správy, pro
její správnou realizaci je však nezbytné zapojení nejen veřejné
správy a veřejných organizací, ale celé komunity, nevládních
organizací, podnikatelů, individuálních občanů.
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Místní Agenda 21 definuje na základě tzv. Aalborgských závazků
následující tematické oblasti udržitelného rozvoje, nabízí tedy široké
pole pro realizaci projektů naplňujících koncept udržitelného rozvoje
1. Správa věcí veřejných a územních rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Udržitelná mobilita
5. Zdraví obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
V rámci MA21 se jedná na místní úrovni o celou škálu možných
aktivit v rámci výše uvedených tematických oblastí.
Inspirace pro přípravu vašich aktivit a projektů:
Galerie udržitelného rozvoje:
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/
Dobrá praxe – databáze osvědčených postupů:
http://dobrapraxe.cz/
Národní síť Zdravých měst ČR:
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2081922t.
Příklady dobrých praxí v Libereckém kraji:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Udrzitelnyrozvoj/priklady-dobrych-praxi-mistni-agendy-21
Cenia, česká informační agentura životního prostředí:
http://www1.cenia.cz/www/ma21
Pro úroveň měst a obcí se lze inspirovat také konceptem
Smart Cities
http://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnichmest-2015.pdf
http://www.scmagazine.cz/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smart-cities
Inspiraci lze čerpat například také z aktivit České podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj
http://www.cbcsd.cz/
Platformy pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a
výrobu
http://www.empress.cz/
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Předmět podpory

Správce programu
Kontaktní osoby programu

Příklady možných podporovaných aktivit:
• vzdělávací a osvětové akce a prezentace k tématice
udržitelného rozvoje, místní Agendy 21, Zdraví 21,
konceptu Smart Cities (vzdělávání úředníků, politiků,
zájmových skupin, pedagogů, žáků, studentů a
veřejnosti,…)
• aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších
zainteresovaných stran do plánování rozvoje a
rozhodování (dotazníková šetření, diskuzní fóra, kulaté
stoly k různým komunitním tématům, tvorba pocitových
map)
• tvorba či aktualizace rozvojových dokumentů a plánů
místních akcí pro udržitelný rozvoj se zapojením
(participací) veřejnosti – strategie rozvoje, strategie Smart
City, akční plány, studie proveditelnosti
• sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného
rozvoje stanovených místní komunitou,
• sledování tzv. společných evropských indikátorů
udržitelného rozvoje (tzv. ECI indikátory)
• zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné
správy (např. rozklikávací rozpočty, mobilní aplikace pro
komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání
zastupitelstva, nástroje pro transparentnost veřejných
zakázek, participativní rozpočet …)
• zajišťování osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
(např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez
tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazu, Fairtraidové město,…)
• příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních
materiálů ke kampaním k udržitelnému rozvoji, ochraně a
podpoře zdravého životního stylu, prevenci úrazů, ochraně
životního prostředí, možnosti zapojení veřejnosti do
rozhodování, ...)
• implementace metod a nástrojů posilujících systém řízení
kvality ve veřejné správě, které zohledňují principy
udržitelného rozvoje a podporu zdraví (ISO, EMAS,
Společenská odpovědnost organizace (zkratka SCR), aj.,
včetně MA 21), poradenské služby pro zavádění metod
kvality veřejné správy
• aktivity společenské odpovědnosti firem (CSR) – aktivity
k propagaci CSR - mentoring, semináře, workshopy,
kulaté stoly, prezentační a propagační aktivity na téma
CSR, činnost dětských zastupitelstev, žákovských a
studentských
parlamentů,
realizace
dětských
a
studentských fór a kulatých stolů
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová tel: 485 226 678,
eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ivana Hujerová, tel. 485 226 722
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Ivana.hujerova@kraj-lbc.cz
Odkaz na webové stránky oblasti
podpory / programu
www.dotace.kraj-lbc.cz
Den zveřejnění programu:
29. 3. 2017
Lhůta pro podání žádosti
2. 5. 2017 – 19. 5. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí
19. 5. 2017, 14:00 hod.
Celkový finanční objem určený
1.000.000 Kč
pro toto vyhlášení programu
Výše dotace a způsobilost výdajů programu
Minimální výše dotace (v Kč)
10.000Kč
Maximální výše dotace (v Kč)
100.000 Kč
Maximální výše dotace kraje ze dotace bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně
způsobilých výdajů (v %)
70 % skutečně vynaložených výdajů projektu
Maximální počet žádostí, které
může podat jeden žadatel v
1 žádost
tomto programu
Způsobilé výdaje
• ostatní osobní náklady - dohody o pracích konaných mimo
hlavní pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti)
• honoráře lektorů, metodických pracovníků a expertů
• cestovné lektorů, metodických pracovníků a expertů –
max. do výše stanovené právním předpisem upravujícím
cestovní náhrady
• drobné občerstvení pro účastníky akce, lektory, metodické
pracovníky, experty – max. do výše 70 Kč/1 osoba
• pronájmy prostor a technického vybavení
• tisk informačních materiálů a propagační předměty na
témata daná předmětem podpory
• drobný hmotný majetek, tj. vybavení nezbytné pro
zajištění akce – max. do výše 50% z poskytnuté dotace
• spotřební materiál pro zajištění akce (akce typu „kulatý
stůl“) – tužky, bloky, kancelářské potřeby
• nezbytné vybavení pro zajištění akce osvětových kampaní
k udržitelnému rozvoji
• nákup služeb související s předmětem podpory
Nezpůsobilé výdaje
Všechny ostatní výdaje jsou nezpůsobilé
Ostatní podmínky programu

A.

Okruh způsobilých
žadatelů:

B.

Omezení podpory:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

obec, městys, město v územním obvodu LK
svazek obcí v územním obvodu LK
obecně prospěšné společnosti
ústavy
školy a školská zařízení
spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
podnikatelské subjekty
Žadatel má sídlo/provozovnu na území Libereckého kraje
Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí
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C.

Forma podpory:

D.

Termín realizace
aktivit:

finančních prostředků dle čl. 107 a násl. Smlouvy o
fungování Evropské unie. U projektů, které mohou založit
veřejnou podporu je podpora poskytována v režimu „de
minimis“.
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK
1.1.2017 – 31.12.2017

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně
prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře
(nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok)
„Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje na rok 2017“.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách
Libereckého kraje.
Žádost musí být doručena nejpozději 19. 5. 2017 do 14:00
hod. dvěma níže uvedenými formami:
•

E.

Způsob, termín
a místo podání
žádosti:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz
naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti
(nikoli e-mailem), systém umožňuje odeslat pouze
žádost bez povinných příloh

a zároveň
•

v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové
schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým
podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými
přílohami.
Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
ID datové schránky: c5kbvkw

F.

Povinné přílohy
k žádosti:

G.

Kritéria pro
hodnocení, bodová
škála kritérií,
případně váhy
kritérií:

nebo osobně do podatelny Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.
Vyplněný formulář „Popis projektu“, který bude obsahovat:
•
vazbu projektu z hlediska dopadu na území
•
vazbu projektu na další aktivity v území
•
realizace metody kvality MA21 v kategorii D,C,B
•
zapojení sektorů do mezisektorové spolupráce
1. Význam projektu z hlediska dopadu na území (váha kritéria
10%):
a) projekt regionálního (celokrajského) významu
15 bodů
b) projekt nadregionálního významu
5

10 bodů
c) projekt mikroregionálního významu:
5 bodů
d) projekt místního významu:
0 bodů
2. Vazba projektu na další aktivity v území (váha kritéria
20%):
a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních
dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu
10 bodů
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu,
ale žadatel plánuje další aktivity v území
5 bodů
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb
0 bodů
3. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (váha
kritéria 20%):
a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu
15 bodů
b) více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů
projektu
7 bodů
c) více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů
projektu
0 bodů
4. Žadatel realizuje metodu kvality MA21 v kategorii D,C, B
váha kritéria 30%)
a) ano
20 bodů
b) ne
0 bodů
5. Míra zapojení zájmových skupin v území - mezisektorová
spolupráce (váha kritéria 20%)
a) spolupráce žadatele a dvou sektorů (neziskový nebo veřejný nebo
podnikatelský sektor)
15 bodů
b) spolupráce žadatele s jedním sektorem (veřejným, neziskovým
nebo podnikatelským)
10 bodů
c) spolupráce žadatele v rámci svého sektoru, ale zapojení více
(např. dvou a více) zájmových skupin
5 bodů
d) žadatel nespolupracuje s žádným sektorem
0 bodů
ORREP
H.

Lhůty pro
rozhodnutí o žádosti:

Ivana Hujerová, tel.
485 226 722

Konzultace žádostí

Ivana.hujerova@kraj-lbc.cz

Ing. Eva Benešová,
tel. 485 226 678
eva.benesova@kraj-lbc.cz
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29. 3. 2017 18. 5. 2017

V elektronické podobě
přes webové stránky
Libereckého kraje
(www.dotace.krajlbc.cz)
Podepsaný originál
včetně všech příloh přes
datovou schránku či v
tištěné podobě ORREP
nebo podatelna KÚ

Příjem žádostí

Kontrola
administrativního
souladu žádostí

Určení zaměstnanci
ORREP

Hodnocení a návrh
na přidělení podpory

I.

Výbor HRR ZK

Projednání návrhu

Rada LK

Schválení návrhu

Zastupitelstvo LK

2. 5. 2017 19. 5. 2017 do
14:00 hod

05-06/2017
06/2017
07-08/2017
08/2017

Oznámení o
Písemně do 15 dnů od podpisu ověřeného usnesení zastupitelstva
schválení/neschválení
kraje
podpory:

J.

Právní forma:

K.

Doklady požadované
k uzavření smlouvy:

L.

Způsob financování:

M.

Podmínky
vyúčtování:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
kraje
 kopie podnikatelského oprávnění (živnostenský list, výpis z
rejstříku) v případě, kdy příjemce dotace je podnikatelským
subjektem
 Kopie stanov.
 Doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (pokud není
zřejmé z předchozího). Doklad v originále nebo v úředně
ověřené kopii nesmí být starší než 90 dní.
 Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.
 Čestné prohlášení žadatele v souladu se Zásadami pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje,
najdete na webových stránkách Libereckého kraje
www.dotace.kraj-lbc.cz
 čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de
minimis, najdete na webových stránkách Libereckého kraje
www.dotace.kraj-lbc.cz
 Smlouva o dílo, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda
o práci konané mimo pracovní poměr k projektu
(minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a
termín realizace)
Bankovním převodem záloha ve výši 90% po podpisu smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, doplatek po předložení
a kontrole úplného závěrečného vyúčtování
Vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace
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Program č. 2.6 se řídí Zásadami pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu Libereckého kraje a Statutem Dotačního
fondu LK.
Informace k místní Agendě 21:

http://ma21.cenia.cz/
N.

Ostatní:




http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2081922t
V rámci projektu může být zrealizováno více aktivit, které jsou
vyjmenovány v části „Předmět podpory“
Způsobilými žadateli jsou pouze spolky, které jsou zapsány ve
veřejném rejstříku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Pozn.:
1) nedílnou součástí vyhlášení programu musí být Hodnotící formulář (viz. příloha č.1 a č.2) a vzor Žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu LK (viz. příloha č.3) a vzor veřejnoprávní smlouvy (viz. příloha č.4) a vzor
formuláře „Popis projektu“ (viz. příloha č. 5)
2) na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutím dotace z programu
nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.
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Hodnotící formulář
Pozn. část hodnocení I – II provádí správce oblasti podpory,
část III - provádějí příslušné komise, výbory popř. jiné orgány v návaznosti na konkrétní podmínky oblasti
podpory

I. Identifikační údaje
Číslo a název oblasti podpory
Název programu
Název projektu
Žadatel
Požadovaná výše dotace
(% z celkového rozpočtu projektu)

2. Oblast podpory regionální rozvoj

2.6 - Podpora místní Agendy 21

………………..… Kč

(………%)

II. Administrativní soulad
ano

ne

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a
podmínkami vyhlášeného programu
požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace
žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí
žádost obsahuje všechny požadované přílohy
Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další
hodnocení.

V případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.)

hodnocení provedl(a)……………………. dne …………….…… podpis……………………..
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III. Hodnocení žádosti
1. Závazná kritéria
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

konečný
počet bodů

počet
bodů

váha
kritéria

konečný
počet bodů

a) význam projektu z hlediska dopadu na území
b) vazba projektu na další aktivity v území
c) výše spolufinancování projektu ze strany kraje
Celkové hodnocení míry naplnění závazných kritérií
(bodový součet)
Komentář:

2. Specifická kritéria
Předmět hodnocení
a)žadatel realizuje metodu kvality MA21 v kategorii
D,C, B
b)míra zapojení zájmových skupin v území –
mezisektorová spolupráce
Celkové hodnocení míry naplnění specifických
kritérií (bodový součet)
Komentář:

Celkové hodnocení projektu:
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace
Doporučení:
a) Projekt je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši ………………………… Kč
b) Projekt není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….
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Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
Číslo a název oblasti podpory
/ programu
Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení
část II. - hodnocení správce
oblasti podpory

část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

Žadatel

Název projektu

Účel projektu

Výstupy
projektu

Celkové
výdaje
projektu

celkem:

Požadovaná výše
dotace
Kč

%

0,00

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

11

Administrativní soulad
(projekt je v souladu
s účelem a podmínkami
programu a je způsobilý pro
další hodnocení) ANO/NE

část III. - hodnocení komise

Závazná
kritéria
hodnocení
(body)

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

