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DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2021 
 
 

Program č. 8 
„Podpora veřejných prostor přátelských k rodině“ 

 
 

Žádosti projednává Finanční výbor ZMO Plzeň 3. 
 
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu pro rok 2021 pro tento 
dotační program: 100 000 Kč  
 
Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 10 000 Kč 
 
 

Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu: 
• hlavním cílem programu je podpořit vznik sítě Family Portů 
 

Pro koho je dotace určena: 
● pro žadatele, kteří se chtějí zapojit do sítě Family Portů na MO Plzeň 3  

(místo bezbariérové, otevřené široké veřejnosti, přátelské dětem) 
 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
Na podporu zřízení Family Portů:  
● formou poskytnutí veřejného prostoru k možnosti péče o děti: přebalení, nakojení či 

nakrmení, ohřátí příkrmů 
● formou nabídky využití volného času dětí, prostřednictvím herních koutků a podobně  
● k zpřístupnění informací pro cílovou skupinu (rodiče a děti, prarodiče a vnoučata) 
 

Na co je dotační program určen: 
● na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících se zakoupením potřeb k přebalování, 

krmení dětí jako například: přebalovacího pultu pro děti, speciálních košů na plenky, 
dětská stupátka, židle pro maminky vhodné pro kojení, dětské židle na krmení, 
mikrovlnné trouby pro ohřev dětských jídel či varné konvice, stolků, židliček 

● na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících se zakoupením vybavení dětského 
koutku nebo dalších herních prvků 

 
Okruh způsobilých žadatelů: 
● příspěvkové a neziskové organizace  
● právnické osoby 
● podnikající fyzické osoby  
 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 
● dotace může být poskytnuta, pouze je-li v souladu s účelem dotačního programu 
● souhlas s registrací do sítě Family Portů na dobu nejméně 3 let 
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● umístění stojanu s letáky a umožnění jejich průběžné doplňování 
● určení odpovědné osoby, která bude garantovat čistotu a bezpečnost prostor 
● označení vchodových dveří, a to viditelně z ulice logem služby Family Port 
 

Další podmínky dotace: 
● dle 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 tohoto programu: 
● soulad účelu žádosti se zaměřením dotačního programu 
● kvalita zpracování žádosti 
● dostupnost a otevřenost veřejnosti 
 

Žádost o poskytnutí dotace:  
● obsahuje číslo a název dotačního programu  
 

Povinné přílohy k žádosti: 
● stručný popis činnosti žadatele (max. 1/2 strana A4) 
● stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodněním (max. 1/2 strana A4) 
● položkový rozpočet akce 
● doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele 
● souhlas žadatele o dotaci se zpracováním a zveřejněním osobních údajů a 

zveřejněním vyjádření o poskytnutí dotace a její výši v souladu se zákonem  
 
 

Lhůta pro zveřejnění dotačního programu na úřední desce:  
od 16. 10. 2020 po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 
 

Lhůta pro podání žádostí:  
16. 11. 2020 – 31. 12. 2020 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  
30. 6. 2021 
 

Termín předložení vyúčtování dotací:  
30. 11. 2021 nebo dříve po ukončení akce 
 
 

Kontakt:        Garant: 
Jana Foistová         Ing. Petr Ubry 
tel.: 378 036 498       tel.: 378 036 433 
e-mail: foistova@plzen.eu      e-mail: ubry@plzen.eu 
 


