ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
B/14 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu vytváření
zelených střech
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A těchto Pravidel, které část B
doplňuje a upřesňuje s ohledem na programy pro oblast životního prostředí. Konkrétní
dotační programy stanoví detailní kritéria a specifikaci dotace.
Přidělení dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast
v rámci rozpočtu statutárního města Brna na příslušný kalendářní rok.
Žádosti jsou posuzovány kontinuálně v pořadí, v jakém byly na Odbor životního prostředí
MMB doručeny, a to až do vyčerpání schválených finančních prostředků.
Vyhlášení dotačního programu v rámci oblasti podpory vytváření zelených střech bude vždy
prováděno zveřejněním Odborem životního prostředí MMB na Úřední desce a formou
dálkového přístupu na stránkách www.brno.cz.
ÚČEL PROGRAMU
Cílem programu je iniciovat realizaci co největší plochy zelených střech na území města
Brna, kdy město má potenciál díky alokovaným prostředkům ročně podpořit realizaci až
20 000 m² zelených střech a současnou plochu cca 11 ha zvýšit do pěti let na dvojnásobek.
Město Brno tímto sleduje podporu vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě a cílem je
rovněž podpora aktivních lidí, kteří se z vlastní iniciativy snaží rozvíjet okolní prostředí
městské zeleně, vztah lidí k tomuto prostředí a ke svému sousedství. Neméně významným
cílem je rovněž snaha hospodařit se srážkovou vodou, zadržovat ji pomocí zelených střech
v krajině a ochlazovat díky ní městské mikroklima.
OKRUH ŽADATELŮ
O poskytnutí dotace mohou žádat vlastníci a dlouhodobí oprávnění uživatelé nemovitostí,
právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, blíže
specifikované ve vyhlášených dotačních programech.
PŘEDPOKLÁDANÝ
CELKOVÝ
VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU

OBJEM

PENĚŽNÍCH

PROSTŘEDKŮ

Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna.
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti se předkládají průběžně v kalendářním roce ve kterém je vyhlášen dotační program a
vždy na základě kvartální výzvy vyhlášené na www.brno.cz.
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Každá právnická nebo fyzická osoba je oprávněna předložit nejvýše 1 žádost o dotaci na
jednu samostatnou stavbu, není-li v dotačním programu uvedeno jinak. V rámci jedné výzvy
však lze podat žádosti o dotaci na tvorbu zelených střech jedním žadatelem i na několik
staveb. Pokud žadatel podá více projektů, a bude-li to nutné, budou na základě konzultace
s žadatelem stanoveny prioritní projekty.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
Žadatel je povinen vyplnit formulář na webových stránkách www.brno.grantys.cz. Povinné
přílohy je potřeba připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. Bez
přiložených povinných příloh nebude žádost přijata. Povinné přílohy jsou podrobně
specifikovány ve vyhlášeném dotačním programu.
POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Žádosti je možné podat průběžně až do rozdělení alokovaných zdrojů. Žadatel po podání
žádosti o dotaci obdrží příslib k poskytnutí dotace v dané výši, která bude vyplacena po
předání závěrečné zprávy. Rozhodnutí Rady města Brna o příslibu žadatel získá bez
zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní od odeslání žádosti. Následuje realizace projektu,
která musí proběhnout do 18 měsíců od přislíbení příspěvku. Garance příspěvku je 18 měsíců.
Po realizaci projektu vyhotoví žadatel závěrečnou zprávu obsahující stručný popis realizace,
fotografie z realizace (jednotlivé vrstvy a celkový pohled), doklad o evidenci zelené střechy
do databáze (např. na mapu zelených střech na www.zelenestrechy.info/cs/) a doklad o účasti
na instruktážním semináři (nutné zejména při realizaci svépomocí). Po předložení závěrečné
zprávy schválí v nejbližším možném termínu Zastupitelstvo města Brna přislíbenou dotaci,
která bude do 30 dní od zasedání ZMB připsána na účet žadatele.
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Podmínkami pro poskytnutí dotace jsou splnění formálních požadavků a kritérií dotačního
programu, soulad zaměření projektu s účelem dotačního programu, příslib Rady města Brna a
schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem města Brna.
POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
Dotace jsou poskytovány na investiční i neinvestiční výdaje. Byl-li na základě poskytnuté
dotace pořízen materiál, který umožňuje dlouhodobé využití, není možné jej opakovaně
zahrnout do žádosti o dotaci.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dotaci nelze použít na úhradu mezd a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění příjemců dotace a jejich zaměstnanců, na úhradu výdajů na pohoštění,
stravné, peněžní dary, na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, na úhradu pokut a jiných
sankcí, úhradu půjček a úroků, investice do dopravních prostředků, leasing a jako dotaci
jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
Příjemce dotace předloží současně se závěrečnou zprávu o realizovaném projektu i finanční
vypořádání dotace.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Pravidla byla v části B/14 schválena Radou města Brna na schůzi R8/… konané dne …
a nabyla účinnosti dnem schválení.

