Výzva občanům a spolkům

Kulturní komise a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch vyzývá občany
města a zástupce subjektů působících na území města Písek k zasílání námětů na
změny současného systému finančních podpor města Písek v oblasti kultury a
cestovního ruchu. Vaše podněty budou sloužit jako podklad pro návrh změn
stávajícího systému, který by měl být upraven z účinností od roku 2012. Chtěli
bychom od vás získat potřebnou zpětnou vazbu a dosavadní zkušenosti pro
odstranění těžkostí, se kterými se jako žadatelé potýkáte.
Zde si dovolíme nabídnout některé tematické okruhy
•

Zlatý fond
o Co má být podporováno ze ZF? Má být vůbec zachován?
o Jaké výhody má přinášet pořadatelům oproti grantovému systému?
o Kdo má akce navrhovat, veřejnost nebo pořadatel?
o Má se podávat nějaká žádost (rozpočet, zdůvodnění, závazky pořadatele)?
o Jak má vypadat vyúčtování a závěrečná zpráva?
o …

•

Grantový systém a záštity starosty
o Co má být podporováno z grantů a záštit starosty?
o Jaká má být výše podpory úspěšných projektů (plná, všem nebo jen někomu
krácená…)?
o Jak hodnotíte proces podávání a čerpání prostředků?
o Máte připomínky k formuláři žádosti, rozpočtu + přílohám, závěrečné zprávě,
vyúčtovaní?
o Co má být zařazeno mezi uznatelné a neuznatelné náklady projektu?
o Jaká mají být hodnotící kritéria?
o Co vás trápí při realizaci podpořeného projektu?
o …

•

Organizace přímo napojené na rozpočet města (o.p.s., příspěvkové organizace, Infocentrum,
kancelář destinačního managementu … )
o Jaké nezbytné služby si máme u nich nechávat zajišťovat a co dokážeme efektivněji
zajistit přes granty?
o Co si máme platit prostřednictvím mandátních smluv?
o Jak mají tyto organizace, zpravující převážnou část největších kulturních zařízení ve
městě, podporovat činnost a rozvoj ostatních subjektů ve městě?
o Mají mít všichni zajištěny stejné podmínky pro své aktivity v oblasti kultury a CR
pomocí systému podpor ze strany města?
o …

•

Jmenovité akce přímo v rozpočtu města - Slavnosti, Cipískoviště, Festival nad řekou …
o Mají být zachovány a v jakém rozsahu?
o Jakou částkou je máme podporovat?
o Mají zůstat jako samostatné položky rozpočtu města, nebo se přesunout do již
definovaného systému podpor (Zlatý fond, granty, záštity)?

Své náměty a připomínky zašlete nejpozději do 21.3.2011 na mail
kulturni.komise@mupisek.cz
Za kulturní komisi připravil Ing.arch. Martin Zborník

