Vážení,
v návaznosti na vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
z rozpočtu města na rok 2021 Vám zasílám důležité informace.

•

Nově bude možné podávat žádosti pouze v elektronické podobě.

•

Vyplněné žádosti o dotaci na rok 2021 (včetně potřebných příloh) podá žadatel o dotaci v elektronické
podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými
přílohami. Portál občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci
Veřejná podpora – dotace a granty.

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/.

•

Došlo i ke změnám v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality zvyšování
bezpečnosti, tak si je pečlivě pročtěte.

•

Žádost o dotaci bude možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00:00 hod. do 23:59:59
hod. Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s žádostí o dotaci pracovat, ale není možné
ji podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh a údržby systému.

•

Žádost o dotaci předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude
přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.

•

Již nyní si můžete zaregistrovat organizaci na portálu občana jako právnickou osobu. Až od 12.03.2021
od 5:00 h. se dostanete na formuláře žádostí o dotace.
Žádosti si stáhněte do svých počítačů k vyplnění. Je třeba mít v počítači nainstalovaný program Adobe Reader
(program je ke stažení na internetu zdarma), jinak formuláře nebudou čitelné.

•

Vyplněné žádosti podávejte v termínu od 12.03.2021 5:00 hod. do 22.03.2021 23:59:59 hod. včetně
(pokyny k vyplnění žádosti jsou uvedeny v záměru).

•

Termín vyúčtování dotace u dotačního titulu Prevence požární ochrany za rok 2020 je do
15.02.2021. V případě úpravy rozpočtu v rámci 10% odchylky (dle smlouvy) doložte společně
s vyúčtováním s vyznačením změn.

•

V případě vrácení nevyčerpaných finančních prostředků nezapomeňte zaslat avízo o vratce, ve kterém je
nutné vyplnit variabilní symbol, který vám na požádání sdělíme, jinak by byl problém platbu dohledat. Avízo
o vratce je uvedeno v příloze toho mailu.

Chtěla bych Vás požádat než začnete cokoliv vyplňovat, tak si pozorně přečtěte celý záměr, prohlédněte si jak
žádosti vypadají, pročtěte si nová pravidla a pusťte si instruktážní video – návod na vyplnění elektronických
žádostí.
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/navod-na-podani-zadosti-o-poskytnutidotace/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/
Poté, když si nebudete vědět rady, tak pište nebo volejte mně nebo kolegyni Marcele Ožďanové (tel.
466 859 144, e-mail marcela.ozdanova@mmp.cz).
Děkuji za spolupráci.
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