Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města nestátním
neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2023 – program I
I. Účel programu
Účelem dotačního programu je zajištění sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách pro obyvatele města Brna, které nejsou v dostatečné míře zabezpečovány
orgány státní správy nebo územní samosprávy. Dotační program probíhá v návaznosti na obsah §
105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních
služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006
Sb.
Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.
Podpora je poskytována na základě § 94 zákona č. 108/2006 Sb., který obci určuje mj. povinnost
zajistit potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.
Finanční podpora je v rámci tohoto dotačního programu poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU.
II. Důvod podpory
Pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím potřebných sociálních služeb,
poskytovaných obyvatelům města Brna (dle aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v městě Brně a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji).
III. Předpokládaný celkový objem
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného
účelu činí cca 115 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2023).
IV. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace
•
•
•
•

•
•

Splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v „Dotačních pravidlech“
schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
Dodržení formálních náležitostí.
Soulad s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v městě Brně a
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Výše dotace bude stanovena v souladu s „Pravidly financování sociálních služeb v
Jihomoravském kraji pro léta 2023-2024“ a v souladu s „Kritérii financování sociálních služeb
v JMK pro rok 2023“, a to tak, aby bylo v rámci vyrovnávací platby zajištěno minimální
spolufinancování ze strany města.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Administrátorem dotačního programu je Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.

V. Okruh způsobilých žadatelů
•
•

dotaci mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby působící ve městě Brně, které poskytují
sociální služby registrované dle ustanovení § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna je zařazení sociální služby
do základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji schválené pro daný rok.
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•

Příjemce dotace musí disponovat platným Pověřením k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu vydaným KrÚ JMK pro příslušný rok.

VI. Lhůta pro podávání žádostí
Lhůta pro podávání žádostí je v termínu od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022.
VII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Po schválení finálního rozpočtu města Brna na rok 2023 a po projednání žádostí v orgánech města –
předpoklad leden/únor 2023.
VIII. Podmínky pro poskytnutí a čerpání 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 projekty smlouvou, 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 projektů z roku 2022 je nutné předložit nejpozději do 31. 1. 2023.

Adresa pro podávání žádostí 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 sociální služby –
program I, 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 formě:
• podává se včetně přílohy „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v
Jihomoravském kraji“ žadatel elektronicky zasílá na e-mail: dotace.kpss@brno.cz.
Formulář „Žádost o dotaci z rozpočtu města na sociální služby – program I pro rok 2023“ včetně
povinných příloh a dalších informací je zveřejněn na adrese: https://socialnipece.brno.cz/dotace/
Konzultace projektů
Ing. Tereza Vlasová
Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB
e-mail: dotace.kpss@brno.cz
telefon: 542 173 855
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna si vyhrazuje právo v průběhu roku 2023 vyhlásit druhé
kolo dotačního programu určeného na podporu sociálních služeb poskytovaných nestátními
neziskovými organizacemi.
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