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1/ Oblast podpory 

 
Cílem je podpora – dofinancování - projektů podpořených z externích zdrojů, které přispívají k 
naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 1. Komunitního plánu sociálních služeb města 
Český Krumlov na léta 2006 – 2008, včetně Společných cílů 1.KPSS - (tedy i opatření mimo 
priority 1.KPSS schválené městem Český Krumlov na rok 2007 - při hodnocení žádostí však bude 
k tomu, zda projekt tyto priority naplňuje přihlíženo). 

 

1.1. Podpora této výzvy je určena:  
Na dofinancování projektů - naplňujících 1. komunitní plán - z externích zdrojů (tj. mimo 
rozpočet města), které žadatel realizuje do konce roku 2007, nebo jehož konkrétní část bude 
ukončena do konce roku 2007 : 

a) na přímé dofinancování projektů 
b) na úhradu úroků z úvěru, který projekt předfinancuje nebo k úhradě úroků z úvěru 

sloužícího k dofinacování projektu do doby obdržení závěrečné platby projektu (platí 
pouze pro ty projekty, které budou proplaceny do konce roku 2007!!!) 

 
Doplňující info mace ke způsobu čerpání finančních prost edků z rozpo tu města obsahuje: r ř č
"Koncepce pro čerpání finančních prostředků na rok 2007 z rozpočtu města Český Krumlov na 
realizaci 1.KPSS" 
 

Patřičné materiály (Cíle a opatření 1.KPSS, Společné cíle 1.KPSS, Priority 1.KPSS na rok 
2007) včetně koncepce pro čerpání jsou k dispozici na www.komunitniplan.krumlov.cz 

v sekci „Finance 1. KPSS na rok 2007 a možnosti jejich čerpání“. 
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http://www.komunitniplan.krumlov.cz/


1.2. Grantové řízení tohoto programu je přístupné všem obyvatelům města a organizacím, které 
realizují nebo budou realizovat projekty naplňující 1. KPSS ve městě Český Krumlov.  

 
1.3. Vklad města Český Krumlov do tohoto podprogramu na rok 2007 činí 350.000 Kč.  
 

1.4. Realizace projektu či jeho konkrétní část, která je předmětem žádosti, musí  být ukončena do 
konce roku 2007.  
 

 
Výsledky jednotlivých projektů tohoto programu jsou v podobě závěrečných zpráv přístupné 
veřejnosti.  

 
 

 
 

KAM ŽÁDOST POSLAT, KONTAKT A INFORMACE:  
 
 

Jak a kam doručit žádost na předepsaném formuláři – viz níže bod 2.2. Metodika pro 
vyhodnocování projektů a poskytování finančních prostředků.  

 
 
 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ:  
- průběžná výzva do 21. května 2007 - rozhoduje den doručení   

 
 
 

2) Metodika pro vyhodnocování projektů a poskytování finančních 
prostředků  

 

ZÁSADY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VÝBĚR PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ  
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV  

 
2.1. VŠEOBECNÉ  
Projekt slouží obyvatelům města Český Krumlov.  
Projekt nedubluje běžnou činnost předkládajícího subjektu.  
Projekt reaguje na cíle a opatření 1.Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český Krumlov.  
Peníze žádané na podporu projektu nebo jeho konkrétní část nejsou nárokované u jiné organizace 
– cílem je zamezení nežádoucí duplicity financování.  
Finanční prostředky budou orientačně přiděleny na základě doporučení poradní hodnotící skupiny 
a schváleny rozhodnutím rady/zastupitelstva města Český Krumlov.  
Finanční prostředky budou žádány na základě formuláře A.  
Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o projektu.  
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2.2. PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BUDOU DORUČENY: 
 

 
Žádosti (formulář A včetně příloh) musejí být dodány v tištěné podobě (2x) a elektronické podobě 
(1X), nejpozději do 21.5.2007: 

 

1) v tištěné podobě: 
- osobně v jednom originále (včetně všech příloh) a jedné kopii na adresu:  

Městský úřad Český Krumlov 
odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví 
Vladislav Vlásek  
Kaplická 439  
381 01 Český Krumlov 

(!!!na obálce uveďte: KPSS - žádost o podporu 2007 – výzva 2) 

2) elektronicky na adresu: komunitniplan@krumlov.cz 

  
Zhodnocení a předvýběr projektových žádostí provede poradní hodnotící skupina (manažerská 
skupina KPSS). Poté budou projednány a schváleny radou města/zastupitelstvem města Český 
Krumlov.  
Pro realizátory, které se již dříve tohoto programu účastnili, je podmínkou pro zařazení jejich 
žádosti do tohoto výběrového řízení vypořádání závazků vůči vyhlašovateli z minulých let 
(vyúčtování, závěrečná zpráva apod.).  

 
Principy projednávání a schvalování žádostí se řídí dle "Koncepce pro čerpání finančních 
prostředků na rok 2007 z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1.KPSS" – viz 
www.komunitniplan.krumlov.cz. 

 
 

PŘÍLOHY: 
 

Příloha č. 1)  
Formulář pro podání projektu: 
Pro tuto výzvu je určen formulář A (viz www.komunitniplan.krumlov.cz) včetně příloh.  
 

Příloha č.2)  
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města: 
Pro tuto výzvu platí pro vyúčtování projektu: Formulář – závěrečná zpráva  
k projektům financovaným z 1.KPSS v roce 2007 (viz www.komunitniplan.krumlov.cz) včetně 
příloh. 
 

Závěrečná zpráva musí být dodána do třiceti dnů od ukončení podpořeného projektu či jeho 
konkrétní podpořené části. 
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Příloha č.3) Doplněk k formuláři pro podání projektu a vyúčtování: 
 

Všeobecné podmínky:  
 Město Český Krumlov trvá na čerpání podle jednotlivých účetních položek, proto musí být 

všechny náklady, uvedené v žádosti o podporu, takto identifikovatelné.  
 Součástí smlouvy o poskytnutí podpory (bude se uzavírat ke každému projektu) bude i 

formulář závěrečné zprávy a finančního vyúčtování jak v textové, tak v elektronické podobě 
jako povinná příloha.  

 Veškerá komunikace ohledně jednotlivých projektů (žádosti, vyúčtování, závěrečné zprávy 
apod.) bude vedena prostřednictvím odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví a 
určených kontaktních osob. 

 

 
Kontaktní osoby:  
Odbor školství, soc.věcí a zdravotnictví  
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
- Vladislav Vlásek – projekty, žádosti, závěre né zprávy 
(tel.: 380 766 401)  
- Jindřiška Smolíková – vyúčtování  
(tel.: 380 766 412) 

ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti . 2, 381 01 Český Krumlov 
- Tomáš Zunt – projektové žádosti 
(tel.: 380 712 202) 
 
Vracení nevyčerpaných finančních prostředků:  
Co nejdříve od okamžiku, kdy realizátor zjistí, že v podobě podle uzavřené smlouvy nelze projekt 
zrealizovat. To proto, aby bylo možné nevyčerpané prostředky použít jinde. To vše z toho důvodu, 
že Město Český Krumlov nemůže prostředky převádět do dalšího roku a tak by nemohly být 
využity.  

 
 

Veškeré potřebné informace naleznete na www.komunitniplan.krumlov.cz. 
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