Program pro poskytování dotací
"Podpora celoroční činnosti - sociální oblast"
V souladu s § 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění,
Město Domažlice zveřejňuje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
Č. 6 "Podpora celoroční činnosti - sociální oblast"
1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
Dotace na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity
zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel. Dotace na celoroční
činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Důvod podpory tohoto účelu:
Udržení stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb, podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené
na zkvalitnění poskytovaných služeb. Přímá podpora je určena na poskytování služeb s
dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.
3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města
Domažlice na podporu tohoto účelu: 450.000 Kč na rok 2017
4. Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo
kritéria pro stanovení výše dotace:
maximální výše dotace 80% celkových nákladů
5. Okruh způsobilých žadatelů:
Nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, zájmová
sdružení právnických osob.
6. Lhůta pro podání žádosti:
Písemné žádosti i na datovém nosiči lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 1. 3. 2017 do
20. 3. 2017 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.
7. Kritéria pro hodnocení žádosti:
 renomé žadatele u odborné i laické veřejnosti a jeho postavení v kontextu nabídky
 kvalita a udržitelnost dosavadní činnosti žadatele
 přínos činnosti žadatele pro město a jeho obyvatele
 členská základna (počet členů s rozdělením na mládež a dospělé od 18-ti let a s uvedením počtu
členů obyvatel města a obyvatel jiných obcí – uvést číselně)
 konkrétní záměr projektu a kontrolovatelný soulad s reálným rozpočtem
 kvalita, inovace, nápaditost, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, dosažené úspěchy
v práci, spolupracující subjekty a míra jejich zapojení

Dotaci lze čerpat na:
 náklady na činnost vynaložené v souladu s údaji uvedenými v žádosti o dotaci
 provozní náklady (nájem, energie, vodné a stočné, teplo, plyn)
 náklady na spotřební a pomocný materiál
 náklady na telekomunikační služby (telefony, internet)
 subdodavatelsky zajišťované služby, které nejsou předmětem činnosti žadatele, ale s jeho činností
úzce souvisí
 poštovné
 náklady na pracovní cesty
 mzdové náklady (max. do 80 % z požadované částky příspěvku)
 náklady na pojistné (pojištění majetku, pojištění dobrovolníků, pojištění spojená s registrací
sociální služby)
 náklady na supervizi a vzdělávání zaměstnanců
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O žádostech bude rozhodnuto na doporučení Výboru pro kulturu a cestovní ruch na jednání
zastupitelstva města nejpozději do 2 měsíců po schválení rozpočtu města na příslušný rok.
9. Podmínky pro poskytnutí dotace:
Veškeré platby uznatelných nákladů musí být doloženy výpisy z účtů a kopiemi výdajových
dokladů (bezhotovostní platby) nebo kopiemi pokladní knihy a kopiemi výdajových dokladů
(platby v hotovosti).
Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit podmínky Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Domažlice, Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální.
10. Vzor žádosti, obsah jejich příloh

