Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Brna pro rok 2023
Název programu
Městský program prevence kriminality v Brně
I.

Účel programu
Podpora neinvestičních projektů z oblasti prevence kriminality na území statutárního města
Brna. Podporovány budou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci,
na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před
trestnou činností.

II.

Důvody podpory (priority)
•

Podpora a rozvoj systému prevence kriminality

•

Pomoc obědem trestné činnosti, svědkům a rizikovým skupinám obyvatel

•

Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy a resocializace

•

Prevence kriminality dětí a mládeže

•

Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách

•

Nová témata a nové přístupy v prevenci kriminality

III.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na program
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu
stanoveného účelu je cca 3 mil. Kč.

IV.

Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace
Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 tis. Kč. Žadatel může podat více žádostí,
obsah projektů musí být odlišný. Výše dotace bude stanovena podle stanovených kritérií
(viz bod VII.).

V.

Okruh způsobilých žadatelů
O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které
jsou v souladu se Strategií prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028
a Akčním plánem prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2025.

VI.

Lhůta pro podání žádosti
Pro rok 2023 je lhůta pro podávání žádostí o dotace stanovena v termínu od 1. 10. 2022
do 31. 10. 2022.

VII.

Kritéria pro hodnocení žádosti
•

Formální správnost a úplnost

•

Návaznost na strategický dokument (Strategie prevence kriminality ve městě Brně
na období 2023–2028)

•

Hodnota projektu (kvalitativní hodnota projektu a přínos pro Brno)

•

Efektivita a udržitelnost projektu

•

Správnost a přiměřenost rozpočtu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je od počátku roku 2023 do cca června 2023. Po projednání
v orgánech města obdrží žadatelé informaci o přidělení nebo nepřidělení finančních
prostředků na projekt.

VIII.

Podmínky pro poskytnutí dotace a použití dotace

IX.
•

Poskytování dotací z rozpočtu města Brna upravují dotační pravidla, která stanovují
jednotný postup.

•

Dotace je účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje
podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování),
vyhodnocení projektu a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou
o poskytnutí dotace.

•

Vyúčtování a vyhodnocení projektu z roku 2022, pokud žadatel projekt realizoval.

•

Příjemce dotace má povinnost zveřejnit informaci o tom, že byl finančně podpořen
z rozpočtu města Brna.

•

Změny v projektu je nutno ohlásit a konzultovat do 30. 9. 2023.

X.

Doba použití dotace
Dotaci lze využít v kalendářním roce, ve kterém bude projekt realizován, tj. od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023.

XI.

Vymezení způsobilých a nezpůsobilých výdajů

XII.

•

Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s poskytováním činností a služeb
pro obyvatele města Brna, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality a které vhodným
způsobem naplňují schválené cíle v oblasti prevence kriminality.

•

Dotaci nelze použít na projekty protidrogové prevence a na prevenci v dopravě.

•

Není-li stanoveno ve smlouvě jinak, dotaci nelze použít na reprezentaci, tj. na pohoštění,
dary a obdobná plnění, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, na odpisy
majetku, na tvorbu kapitálového jmění (zisku), na pokuty a sankce, investice do dopravních
prostředků, či jako dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Náležitosti žádosti a požadované přílohy
Žadatel o dotaci je povinen k žádosti doložit tyto přílohy:
a) údaje prokazující existenci žadatele,
b) věcně a srozumitelně formulovaný popis projektu, činnosti, služby nebo jiné aktivity s
jasně určeným cílem (dále jen projekt),
c) podrobný rozpočet projektu – strukturovaný dle veškerých výdajů na projekt a všech
zdrojů financování,
d) prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu,
e) čestné prohlášení,
f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:
1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají
jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány
bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že
je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli

buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud
taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou
skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah
všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení
podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
Veškeré přílohy dokládá žadatel v kopii. Příslušné listiny musí být podepsány statutárním
zástupcem žadatele. Vzor žádosti je přílohou této výzvy.
Způsob podání žádosti

XIII.
•

Žádost o dotaci se podává na formuláři zpracovaném Odborem sociální péče Magistrátu
města Brna (OSP MMB). Formulář, přílohy a další informace jsou k dispozici na webu
města www.socialnipece.brno.cz.

•

Vyplněná žádost s přílohami se podává v jednom vyhotovení (originál) těmito možnými
způsoby:

•

Osobně (Malinovského nám. 3, Brno)

•

Poštou (rozhoduje datum podání na poště)

•

Datovou schránkou

•

Prostřednictvím podatelny v budově Malinovského nám. 3, Brno.

Kontaktní osoby:
Mgr. Bc. Sylvie Vorlová, vorlova.sylvie@brno.cz, tel.: 542 173 112
Mgr. Lenka Štěpánková, stepankova.lenka@brno.cz, tel.: 542 173 189.

