Název grantu: „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“
Tématická skupina: “Činnost dětí a mládeže“
Opatření grantu
Opatření č. 1:
Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené
na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.
Opatření č. 2:
Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Požadovaný cíl: Cílem grantu je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podporovat její rozvoj a
činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Přímá podpora je určena na poskytování služeb s
dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.
Žadatelé: nepodnikatelské subjekty, tj. nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované
nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob,
podnikatelské subjekty, tj. právnické osoby vymezené v § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, pokud provozují podnikatelskou činnost dle § 2 odst. 1 tohoto zákona; a fyzické
osoby podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Grant lze čerpat na:
 náklady nezbytné pro realizaci projektu
 náklady na činnost vynaložené v souladu s údaji uvedenými v žádosti o grant
 provozní náklady (nájem, energie, vodné a stočné, teplo, plyn)
 náklady na spotřební a pomocný materiál
 náklady na telekomunikační služby (telefony, internet)
 náklady na prezentaci organizace (www stránky)
 subdodavatelsky zajišťované služby, které nejsou předmětem činnosti žadatele, ale s jeho činností
úzce souvisí
 poštovné
 cestovné, pohonné hmoty
 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
 náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 40. tis. Kč a dlouhodobého nehmotného
majetku do 60. tis. Kč
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
 stravování a občerstvení
 pokuty a penále
 odměny funkcionářů (např. členům statutárních orgánů)
Termín vyhlášení grantu: 30. 11. 2012
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 1. 2013
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Komise si vyhrazuje právo rozhodnout o výši a oprávněnosti výdajů uváděných v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou
a schválenými „Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

