DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2019
Program č. 3

Název programu: „Sociální oblast – Podaná ruka“
Žádosti projednává Finanční výbor ZMO Plzeň 3
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu pro rok 2018 pro dotační program č. 3
je 2 000 000,- Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 150 000,- Kč.
Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu:
Podpořit činnost organizací a projekty, které se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně
postiženým osobám a skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením
Pro koho je dotace určena:
● Pro subjekty poskytující služby, které napomáhají integraci osob, jimž hrozí sociální vyloučení
● Pro subjekty poskytující sociální služby seniorům a zdravotně postiženým
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s pravidelnou celoroční činností organizace
● Nákup materiálního vybavení organizace (kancelářských a hygienických potřeb, zdravotnických
pomůcek, výtvarného materiálů, odborné literatury, a podobně)
● Mzdy, supervizi, vzdělávání a kurzy konané v Plzni
● Propagaci činnosti organizace
● Nájem, služby spojené s nájmem, úhradu vodného, stočného a energií
Okruh způsobilých žadatelů:
Subjekty, které provozují svoji činnost na území MO Plzeň 3, pro občany MO Plzeň 3 (doložit) nebo
jsou svou činností v Plzni jedinečné.
● Nestátní neziskové organizace, např. spolky, obecně prospěšné společnosti
● Příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů
● Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace nesmí být použita na:
● Občerstvení, pohoštění, dary, kulturní a sportovní akce
● Dluhy, splátky půjček, leasingové splátky, úroky
● Investiční výdaje
● Tvorbu kapitálového jmění
● Daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka a škody
Další podmínky pro poskytnutí dotace:
● Dle platného znění vnitřní směrnice ÚMO Plzeň 3 JS14
● V souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, není na dotaci právní nárok
Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v rámci programu č. 3:
● Soulad účelu žádosti se zaměřením dotačních programů
● Přínos pro občany MO Plzeň 3
● Kvalita zpracování předložené žádosti
● Zdroje financování
● Počet klientů, na které je projekt zaměřen
● Jedinečnost služby

Žádost o poskytnutí dotace:
● Obsahuje číslo a název dotačního programu
Povinné přílohy k žádosti:
 Stručný popis činnosti žadatele
 Stručný popis požadavku s popisem účelu, vztah k MO Plzeň 3 a odůvodněním (max. 1 strana
A4)
 Položkový rozpočet akce
 Ostatní zdroje krytí celé akce u požadavků nad Kč 50 tis.
 Organizace předloží rozpočet běžného roku, pokud jej sestavuje
 Právnická osoba - kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního, spolkového,
nadačního rejstříku apod.), případně stanovy, zřizovací listinu či doklady o rozhodovacích
pravomocech organizace
 Podnikající fyzická osoba – kopie oprávnění k podnikání
 Doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již neobsahuje
doklad o právní subjektivitě
 Souhlas žadatele o dotaci se zpracováním a zveřejněním osobních údajů a zveřejněním
vyjádření o poskytnutí dotace a její výši v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů
Lhůta pro zveřejnění dotačního programu na úřední desce: od 8. 10. 2018 po dobu 90 dnů
ode dne zveřejnění
Lhůta pro podání žádostí: 12. 11. 2018 – 7. 12. 2018
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 6. 2019
Termín předložení vyúčtování dotací: 30. 11. 2019 nebo dříve po ukončení akce

Kontakt:
Ing. Petr Ubry
Ekonomický odbor – vedoucí Odboru ekonomického
tel.: 378 036 433
e-mail: ubry@plzen.eu

