Metodický pokyn k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Příbram pro rok 2022
Jak mohu podat žádost o dotaci?
Na adrese www.dotace.pribram.eu je k dispozici internetová aplikace, která umožňuje podávání žádostí o dotaci
z rozpočtu města Příbram. Při spuštění této internetové aplikace se žadateli otevře elektronický formulář, který je třeba
vyplnit. Většina dotačních programů vyžaduje doložit povinné přílohy. Je lépe mít je připraveny v pdf souborech.
Mohu podat žádost o dotace pouze elektronicky?
Ano, žádost o dotaci je možné podat pouze v elektronické podobě, a to dvojím způsobem. Je možné do těla žádosti
vložit ověřený elektronický podpis. Žádost je tímto považovaná za podanou. Nebo je možné žádost vygenerovat a poslat
prostřednictvím datové zprávy. V každém případě je nutné ji vygenerovat prostřednictvím internetové aplikace
(www.dotace.pribram.eu). Pamatujte, že aplikace žádostí se uzavře 30. listopadu 2021 v 15:00 hodin.
Kdy je uzávěrka žádostí?
Žádosti o programové dotace musí být na podatelnu Městského úřadu doručeny nejpozději 30. listopadu 2021 do 15:00
hodin. Předtím musí být podány také elektronicky. V tomto roce mají všechny dotační programy stejnou uzávěrku, přesto
je lépe zkontrolovat si tento důležitý údaj přímo v textu jednotlivých dotačních programů.
Musím se před podáním žádosti o dotaci registrovat?
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému. Registrace se provádí pouze jednou a platí pro všechny dotační
programy. Zaregistrovaný žadatel se přihlásí pomocí přihlašovacích údajů (zapomenuté heslo je možné vyžádat
kliknutím na „zapomněl jsem heslo“).
Registrace vyžaduje vyplnění základních informací o žadateli a zvolení uživatelského jména a hesla. Po úspěšné
registraci je vytvořen profil žadatele. Údaje z profilu budou systémem automaticky použity při vyplňování jednotlivých
žádostí o dotaci.
Potvrzená registrace a vyplněné přihlašovací údaje budou zaslány žadateli na e-mail, který vyplnil při registraci. Proto
pečlivě zkontrolujte Vámi zadávanou e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu Vám budou zasílány veškeré
informace týkající se administrace žádosti, případně přidělené dotace.
Údaje označené červeným vykřičníkem ve všech záložkách v sekci profil jsou povinné. Je nutné, aby údaje uvedené
v profilu žadatele byly správné a aktuální. Nesprávné údaje o žadateli mohou být důvodem pro vyřazení žádosti o dotaci
ze schvalovacího řízení.
Kolik žádostí o dotaci mohu podat?
Každý žadatel může v rámci jednoho dotačního programu podat jednu žádost. Pokud mu to rozsah jeho činnosti a
kritéria jednotlivých dotačních programů dovolí, může žádost podat ve více dotačních programech.
Jak postupovat při vyplňování elektronického formuláře?
Poté, co si vyberete oblast, ve které chcete žádost podat, klikněte na „podat novou žádost“. Je třeba vyplnit všechny
povinné údaje a přiložit povinné přílohy. Po uložení žádosti je vygenerováno evidenční číslo žádosti. Pokud potřebuje
žádost dále upravovat, klikněte na „upravit žádost“. Kliknutím na ikonku „oficiální podání žádosti“ se systém zeptá, zda
opravdu chcete svoji žádost podat. Kliknutím na ANO je žádost elektronicky podána a odeslána městu Příbram
k posouzení. Po elektronickém podání žádosti ji žadatel vytiskne a poslední stránku nalepí na obálku A4. Žádosti
v písemné formě včetně povinných příloh musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Příbram, Tyršova 108,
Příbram 261 01.
Kde najdu informace o uznatelných nákladech?
Potřebné informace najdete v Pravidlech pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 1/2020, které jsou k dispozici na www.dotace.pribram.eu v sekci Dokumenty.

