Smernica
Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
na poskytovanie dotácie pre Neinvestičný fond Mesta Skalica
na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou
Novela schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 7/2008 zo dňa 16.1.2008

Dotácia sa poskytuje na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou, zameranou na
znižovanie vplyvu negatívnych javov spoločnosti, realizáciu projektov, ktoré určitým
spôsobom dlhodobo pôsobia, prípadne zlepšujú podmienky života mladých ľudí v Skalici.
Dotácia je výhradne zameraná na dlhodobé aktivity, ktoré majú trvalý pozitívny dopad
na využitie voľného času mládeže vo všetkých oblastiach jej života a zároveň rozvíjajú
konanie mladých ľudí v duchu morálky a humanity, čím sa sleduje predovšetkým znižovanie
trestnej a priestupkovej činnosti detí a mládeže a ochrana tejto vekovej skupiny pred
negatívnymi javmi spoločnosti.
1. Účel dotácie
Účelom dotácie je pomoc pri vytváraní podmienok pre účinnejšiu podporu a ochranu
mládeže, ako i podmienok pre realizáciu projektov, ktoré sa určitým spôsobom snažia
dlhodobo, prípadne trvale riešiť zlepšovanie podmienok života mladých ľudí v Skalici
v týchto oblastiach:
- ochrana mládeže pred negatívnymi javmi (alkohol, drogy, gemblérstvo)
- sociálna ochrana zdravotne postihnutej mládeže (rozvojové programy)
- záujmové programy pre deti a mládež a využitie voľného času (nie jednorazové akcie)
- ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt
- podpora rozvojových programov
2. Garant dotácie
Garantom dotácie je Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Skalici (ďalej
len garant ).
Neinvestičný fond Mesta Skalica je zodpovedný voči mestskému zastupiteľstvu za
hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a dodržiavanie ustanovení tejto
smernice.
3. Vyhlásenie konkurzu
Garant dotácie minimálne raz ročne vyhlasuje konkurz na projekty programov ochrany
a podpory mládeže.
Vyhlásenie konkurzu oznámi v regionálnych masmédiách a spolu s podmienkami
konkurzu ho uverejní aj na úradnej tabuli.
Finančné prostriedky dotácie nemožno použiť na všeobecné hospodársko-správne
výdavky predkladateľa, prípadne realizátora. Možno ich použiť len na tie hospodárskosprávne výdavky predkladateľa, prípadne realizátora, ktoré sú priamo súčasťou projektu, bez
ktorých by nemohol byť projekt realizovaný.

4. Použitie prostriedkov dotácie
Projekty môžu predkladať právnické osoby.
Z prostriedkov môžu byť hradené iba projekty právnických osôb, určené pre mládež mesta
Skalica a mládež v Skalici študujúcu, ktoré spĺňajú podmienky účelu dotácie, ako i konkurzné
podmienky.
Pod pojmom dlhodobosť projektu je myslené zabezpečenie pokračovania práce
s uvedenou skupinou detí a mládeže s projektmi v budúcnosti, prípadne jeho rozvíjanie.
Pridelená dotácia pre projekty je podmienená zmluvou o účelovej dotácii, ktorá musí
obsahovať určenie účelového viazania, výšku dotácie a spôsob vyúčtovania. V prípade
nedodržania podmienok zmluvy o pridelení účelovej dotácie, je predkladateľ povinný dotáciu
vrátiť.
5. Hodnotenie projektov v konkurze
Projekty v konkurze hodnotí garant fondu a navrhuje pridelenie finančných
prostriedkov jednotlivým projektom s určením účelového viazania. Tento návrh podlieha
schváleniu Mestského zastupiteľstva v Skalici.
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Skalici predloží komisii
rozbor dotácií za predchádzajúci rok, ktorý bude obsahovať:
- názov predkladateľa
- výšku žiadnej dotácie v minulom roku
- výšku pridelenej dotácie z minulého roku
- vyjadrenie, či bolo vykonané vyúčtovanie dotácie podľa zmluvy
- záznam z kontroly projektu
Garant dotácie je povinný do 15 dní po rozhodnutí o pridelení finančných prostriedkov
schválených mestským zastupiteľstvom oznámiť všetkým účastníkom konkurzu jeho
výsledky.
6. Dôvody vyradenia projektov z konkurzu
Z konkurzu sa automaticky vylúčené projekty:
- nespĺňajúce podmienky stanovené smernicou dotácie
- ktoré sú dotované z iných prostriedkom Mesta Skalica
- ktoré svojim zameraním nespĺňajú zadefinované oblasti podpory
- ktoré podal neoprávnený žiadateľ
- žiadosť o grand bola vyplnená neúplne
- termín uzávierky nebol dodržaný
- nekompletnosť požadovaných dokumentov k projektu
- ktoré nemajú jasné dokladovanie alebo nemajú dostatočné spolufinancovanie vo výške
minimálne 20% z celkového rozpočtu

7. Hodnotenie realizácie projektov.
Garant je povinný kontrolovať realizáciu každého projektu, ktorému bola schválená
dotácie, so zameraním na plnenie cieľa, adresáta a účelového využitia pridelených finančných
prostriedkov.
O kontrole a jej výsledkoch vyhotoví písomnú správu, ktorá bude prerokovaná pri
celkovom hodnotení jednotlivých projektov za rok.

