Výzva k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na
sociální služby pro občany města Brna pro rok 2023 - program II

I.

Účel programu

Účelem dotačního programu II je podpora projektů, které vhodným způsobem navazují nebo doplňují
sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Mezi podporované aktivity v sociální
oblasti patří především:
 podpora dobrovolnické činnosti – podporována jsou pouze dobrovolnická centra disponující
příslušnou akreditací vydávanou Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službě. Dotaci lze využít pouze na koordinaci a zajištění dobrovolnické činnosti,
nikoliv na finanční odměny dobrovolníkům.
 doprava klientů sociálních služeb,
 terapeutické činnosti (vč. podpory pozůstalých),
 volnočasové aktivity (vč. pobytových akcí),
 spolková činnost,
 aktivity na sociálně-zdravotním pomezí.
Účelem dotačního programu II není podpora projektů, jenž svým obsahem a charakterem naplňují
základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektů
tedy není možné žádat mzdové prostředky na sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních
službách apod.
V rámci dotačního programu II nelze podávat žádosti na projekty, které naplňují účel jiných dotačních
programů vyhlašovaných jednotlivými odbory Magistrátu města Brna (například podpora neformálních
pečovatelů, projekty v oblasti podpory rodiny, činnosti doplňující zdravotnické služby, programy v oblasti
aktivit dětí a mládeže, projekty v oblasti sportu či kultury, projekty v oblasti prevence kriminality,
programy v oblasti drog a závislostí, projekty v oblasti národnostních menšin a etnik, projekty v oblasti
ekologické výchovy a další).
Počet žádostí podaných jedním žadatelem není omezen.

II.

Důvod podpory stanoveného účelu

Cílem je podpořit doplňkové aktivity a projekty navazující na sociální služby, které představují významný
přínos pro cílovou skupinu (zejména svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením, rodičů
postižených dětí, doprava seniorů a osob se zdravotním postižením, zajištění činnosti dobrovolnických
center působících v sociální oblasti, další drobné aktivity a akce v sociální oblasti).

III.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu pro rok 2023 činí
4 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2023).

IV.

Kritéria pro hodnocení žádosti

1. Formální správnost a úplnost předloženého projektu (dodržení formálních náležitostí, dostatečné
zpracování jednotlivých částí projektu, vyváženost jednotlivých částí).
2. Konkrétnost stanovených cílů (vycházejí z místní reality, nejsou příliš obecné, jsou reálné
a uskutečnitelné v čase, měřitelné).
3. Provázanost se sociálními službami (význam pro cílovou skupinu, obsah odpovídá skutečným
potřebám cílové skupiny).
4. Návaznost na aktuální Komunitní plán sociálních služeb města Brna (potřeby, priority, trendy
formulované v plánu).
5. Vícezdrojové financování.
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6. Nákladovost projektu (reálnost a přiměřenost rozpočtu; přiměřené odměny za práci odpovídající
dané pozici a činnosti).
V.

Maximální výše dotace

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 tis. Kč, maximální výše dotace v jednotlivém
případě činí 200 tis. Kč.

VI.

Okruh způsobilých žadatelů

O dotaci mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby působící ve městě Brně, které vhodným
způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v souladu s účelem programu.

VII.

Lhůta pro podání žádostí

Pro rok 2023 je lhůta pro podávání žádostí od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022.
VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Po schválení finálního rozpočtu města Brna na rok 2023 a po projednání žádostí v orgánech města –
předpoklad duben až červen 2023.
IX. Informování o schválení žádosti
Všichni žadatelé budou e-mailem obeslání s výsledkem projednání žádostí v ZMB.
X. Období, ve kterém lze dotaci využít
Dotaci lze využít v období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023.
XI. Vymezení nezpůsobilých výdajů
Z poskytnuté neinvestiční dotace nelze hradit náklady (výdaje) na: pořízení nebo technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisy majetku, reprezentaci (dary,
pohoštění a obdobná plnění), reklamu, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, náhrady při
pracovní cestě, vč. zahraniční cesty, mzdy funkcionářů, tvorbu kapitálového jmění, pokuty a sankce,
dary jiným fyzickým nebo právnickým osobám a dále dle Dotačních pravidel schválených
Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
XII. Povinnost příjemce dotace zveřejnit informaci, že projekt byl podpořen dotací z rozpočtu
města Brna
Příjemce dotace je povinen uvádět v jakémkoliv kontaktu s veřejností, médii a při prezentaci projektu,
že projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Při poskytování informace, která
se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto
prostředků za porušení obchodního tajemství.

Magistrát města Brna | Odbor sociální péče
Koliště 19 | 601 67 Brno | www.brno.cz

XIII. Podmínky pro poskytnutí dotace
•
•
•

Poskytování dotací upravují „Dotační pravidla“ schválená Zastupitelstvem města Brna na zasedání
Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt dle uzavřené smlouvy,
která vymezuje podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a
kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
Vyúčtování a vyhodnocení projektu z roku 2022 nejpozději do 31. 1. 2023, pokud byl realizován.

Žádost se podává v tištěné a elektronické podobě.
Adresa pro podávání projektů v písemné formě
Odbor sociální péče MMB
Oddělení koncepce a plánování služeb
Koliště 19, 601 67 Brno
Žadatel předkládá žádost v uzavřené obálce formátu A4 s označením: „Dotace na doplňující služby
v soc. oblasti – program II, rok 2023“, nápisem „NEOTVÍRAT“ a adresou žadatele.
Žádost je možné podat:
– osobně v úředních hodinách na Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB, Koliště 19,
2. patro, kanceláře č. 215 a 216 (případně jindy, po tel. domluvě),
– poštou (rozhoduje datum podání na poště),
– prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3).
Žádost v elektronické podobě žadatel zasílá na e-mail: dotace.kpss@brno.cz.
Formulář „Žádosti o dotaci z rozpočtu města NNO na služby, které doplňují nebo vhodně navazují na
sociální služby pro občany města – program II pro rok 2023“ včetně povinných příloh a dalších informací
je zveřejněn na adrese: https://dotace.brno.cz/zadost/
XIV. Konzultace projektů
Šárka Zitová, DiS., tel.: 542 173 779
Ing. Tereza Vlasová, tel.: 542 173 855
e-mail: dotace.kpss@brno.cz
Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB
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