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Dotace z rozpočtu statutárního města Brna právnickým a fyzickým osobám, 

které působí v oblasti národnostních menšin a etnik 

na území statutárního města Brna 

 

 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Brna pro rok 2023 

 

I. Název a účel programu  

Zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně 

a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem. Každý žadatel smí podat 

jednu žádost, výjimku tvoří žádost s celoměstským záměrem. 

 

II. Důvod podpory stanoveného účelu 

Důvodem podpory je zajištění provozních, osvětových a propagačních a dalších činností (zejména 

kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních 

menšin a etnik ve statutárním městě Brně. 

 

III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu města 

na podporu stanoveného účelu 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu pro rok 2023 

činí 1,4 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2023). 

 

IV. Kritéria pro hodnocení žádosti  

• Formální správnost a úplnost předloženého projektu (dodržení požadovaného termínu, 

formálních náležitostí, dostatečné zpracování jednotlivých částí projektu, vyváženost 

jednotlivých částí). V případě neúplnosti bude organizace vyzvána k jejich dodání ve lhůtě 

5 pracovních dnů. Pokud i přes výzvu organizace nedostatky neodstraní, bude žádost navržena 

k zamítnutí bez dalšího posuzování. 

• Konkrétnost stanovených cílů (vycházejí z místní reality, jsou reálné a uskutečnitelné v čase, 

měřitelné). 

• Přínos pro město Brno (směřování projektu – mezi členy organizace, příslušníky ostatních 

národnostních menšin, majoritní část brněnského obyvatelstva). 

• Vícezdrojovost financování. 

• Věcná správnost a reálnost rozpočtu (ve vztahu k cílům a aktivitám projektu). 

 

V. Výše dotace 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 tis. Kč a 200 tis. Kč pro akce celoměstského 

významu. 

 

VI. Okruh způsobilých žadatelů 

Fyzické a právnické osoby působící v oblasti podpory a péče národnostních menšin a etnik  

na území statutárního města Brna, působící v lokalitě minimálně 1 rok.  

 

VII. Lhůta pro podání žádostí 

Pro rok 2023 je lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 včetně. 

  

VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

1) Po schválení finálního rozpočtu města Brna na rok 2023 a po projednání žádostí v orgánech 
města Brna, tj. předpoklad duben 2023. O schválení žádosti a výši přidělené dotace budou 
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žadatelé informováni e-mailem, dopisem a současně budou zveřejněny na portále 
www.socialnipece.brno.cz. 

 

IX. Podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci 

• Poskytování dotací upravují „Dotační pravidla“ schválená ZMB dne 9. 11. 2021, která jsou 

zveřejněna na webu města Brna. 

• Dotace je neinvestiční a přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt. Dotace 

je příjemci poskytnuta v jedné splátce převodem na účet příjemce do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy. Dotace musí být využita v souladu s uzavřenou smlouvou, která vymezuje podmínky 

použití dotace, práva a povinnosti obou stran, možnosti čerpání dotace, její finanční vypořádání 

(vyúčtování) i kontroly. 

• Uznatelné výdaje jsou výdaje projektu, které jsou jako uznatelné uvedeny ve smlouvě o 

poskytnutí dotace. 

• Příjemce dotace je povinen zveřejnit informaci, že daný projekt je podpořen dotací ze SMB. 

• Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace OSP MMB  

do 31. 1. následujícího roku. 

 

Vyplněný aktuální formulář žádosti včetně příloh a finanční rozvahy projektu je nutné předložit 

v písemné podobě na níže uvedenou adresu. 

 

Formulář žádosti a finanční rozvahy (bez příloh) je taktéž nutné zaslat v elektronické podobě 

na mail: rihankova.marie@brno.cz. 

 

Formuláře „Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2023 na projekt národnostních 

a etnických menšin“ a „Předpokládaná finanční rozvaha projektu“, jsou zveřejněny na adrese brno.cz. 

 

 

Seznam příloh: 

Povinné přílohy: 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 2 – Údaje prokazující existenci žadatele (např. ověřený výpis ze spolkového rejstříku) 
Příloha č. 3 – Doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (pokud není statutární zástupce uveden 
již ve výpisu ze spolkového rejstříku, prostá kopie) 
Příloha č. 4 – Předpokládaná finanční rozvaha projektu (jednotný formulář) 
Příloha č. 5 – Doklad o zřízení bankovního účtu (prostá kopie) 
Příloha č. 6 – Úplný výpis z evidence skutečných majitelů 
 

Doporučené přílohy: 

Příloha č. 7 – Podrobný popis projektu/činnosti s jasně určeným cílem 

 

Žádost o dotaci je možné podat: 

• osobně na pracovišti Oddělení sociálního začleňování OSP MMB, Anenská 10, 3.p., dveře 423, 

602 00 Brno; Marie Řihánková, DiS.; 

• osobně na podatelnách Magistrátu města Brna; 

• zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na uvedenou adresu (pro dodržení 

termínu podání žádosti je rozhodující datum podání). 

 

Konzultace projektů před podáním: 

• Kontaktní osoba: Marie Řihánková, DiS. 

• E-mail: rihankova.marie@brno.cz   

• Telefon: 777 489 875 
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