Program pro poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Černošice
v oblasti SOCIÁLNÍ
Zastupitelstvo města Černošice vyhlašuje „Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice
k zajištění služby v sociální oblasti“, dále jen „program“.

1. Účel poskytnutí finančních prostředků
 Grant je žadatelům poskytován za účelem částečné nebo úplné úhrady nezbytně nutných
nákladů (výdajů) na poskytnutí služby nebo aktivity v sociální oblasti

2. Důvody podpory stanoveného účelu
 služby poskytované v sociální oblasti jsou nezbytné v každé společnosti; důvodem pro
vyhlášení programu je potřeba zajistit poskytování tohoto druhu služeb v případech, kdy není
v kapacitních možnostech města je pro občany města Černošice poskytovat (zejm. ve
večerních a nočních hodinách a o víkendech)

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na
podporu stanoveného účelu


Město Černošice na podporu stanoveného účelu pro rok 2019 vyčlenilo celkem 50.000 Kč.

4. Maximální výše dotace


Maximální výše dotace poskytovaná jednomu subjektu v roce 2019 není stanovená.

5. Okruh způsobilých žadatelů



žádost o dotaci z programu může podat fyzická nebo právnická osoba poskytující nebo
nabízející službu v sociální oblasti, tj. zejména aktivity a služby zaměřené na vybrané cílové
skupiny (např. senioři, zdravotně postižení apod.) a to pokud jsou
konečnými příjemci poskytované služby také občané, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
v Černošicích.

6. Lhůta pro podání žádosti


Žádost o poskytnutí dotace z programu lze podat do 8. února 2019.

7. Žádost o poskytnutí dotace z programu


Žádost musí:

a) splňovat podmínky přijetí žádosti k projednání:
 včasné podání podepsané žádosti
 řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
 řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu města
 vypořádané závazky žadatele vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, bezdlužnost
na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění;
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b) být doručena:
 poštou doporučeně na adresu: Město Černošice
Miroslav Strejček
Riegrova 1209,
Černošice 252 28
a to nejpozději do 8. února 2019 (rozhoduje poštovní razítko),
 nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 8. 2. 2019 do 12:00 h;
c) být předložena v tištěné podobě v jednom vyhotovení, musí být vyplněna ve všech rubrikách, a to
v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit;
d) být současně zaslána elektronicky ‐ pouze formulář žádosti a podrobný popis projektu bez příloh,
nejpozději do 8. 2. 2019 do 12:00 hodin na emailovou adresu: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz.
Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami,
nemohou být do grantového řízení zařazeny. Podané projekty včetně příloh se nevrací.
e) mít tyto přílohy:
 Podrobný popis projektu (max. 3 strany – jasně formulovaný obsah a cíle, předpokládaný
přínos, realizační plán, personální zajištění, časový harmonogram)
 Rozpočet projektu, jehož součástí nesmí být předpokládaný zisk žadatele
 Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele:
 u právnických osob např. výpis z Obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných
společností či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce, registrace občanského sdružení na
Ministerstvu vnitra včetně případných změn, kopie stanov, apod.)
 u fyzických osob kopie dokladu o oprávnění k činnosti odpovídající předpokládanému
projektu a poskytované služby (např. živnostenský list)
 V případě, že je žadatel registrován ‐ kopie registrace nebo kopie žádosti o registraci podle
zákona č. 108/2006 Sb.
 Kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení (výpis z účtu)
 Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele při podání žádosti za něj
jednat (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc, apod.).

8. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace
 Město Černošice stanoví tato kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci z programu a pro
stanovení výše dotace:
 míra potřebnosti projektu z hlediska přínosu projektu pro jednotlivé subjekty v sociální
oblasti (např. sociální poradenství je hodnoceno jako menší míra potřebnosti ve
srovnání s poskytováním přímé, celodenní péče, projekt na činnost, která není
poskytovaná městem, anebo jsou v rámci této činnosti malé kapacity a velký zájem
cílové skupiny je hodnocen jako projekt s větší mírou potřebnosti)
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 profesní předpoklady a zkušenosti žadatele (např. vzdělání v sociální oblasti, registrace
žadatele pro poskytování sociálních služeb, praxe v oblasti sociální či v oblasti nabízené
činnosti apod.)
 personálním zajištění poskytovaných služeb, tj. adekvátnost počtu zaměstnanců
vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb
 reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů.
 Počet klientů – subjektů cílové skupiny ‐ trvale žijících v Černošicích (např. větší počet
klientů bude hodnocen jako potřebnější projekt, počet klientů, jimž je poskytována
celodenní péče bude hodnocen jako potřebnější projekt)
Při rozhodování o přidělení dotace a její výše poskytovatel přihlédne k originalitě služby a zájmu o ni
ze strany koncových uživatelů, počtu koncových uživatelů služby s trvalým pobytem v Černošicích,
naplnění výše uvedených kritérií pro hodnocení a další okolnosti indikující přínos pro cílovou skupinu;
při hodnocení se nepřihlíží k právní formě žadatele.
Poskytovatel seřadí jednotlivé žádosti v sestupném pořadí vyhodnocené dle výše uvedených kritérií a
postupu s uvedením důvodů poskytnutí dotace a s odůvodněním výše poskytnuté dotace.

9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
 O žádosti bude rozhodnuto Zastupitelstvem města Černošice do 14. 3. 2019.
 Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu Černošice a na webových
stránkách města Černošice na adrese www.mestocernosice.cz neprodleně po schválení výše
grantů zastupitelstvem města Černošice.
 Jednotliví žadatelé budou o důvodu přidělení/nepřidělení dotace informováni Grantovým
výborem.

10. Podmínky pro poskytnutí dotace


Podmínky pro poskytnutí dotace byly stanoveny takto:
a) Splnění formálních požadavků na zpracování žádosti, její včasné podání v souladu
s programem.
b) Umístní žadatele v rámci hodnocení dle bodu 8.
c) Služba či aktivita, na kterou je dotace žádána, nesmí být zisková (dotace je určena na
úplnou nebo částečnou úhradu nákladů).
d) Uzavření veřejnoprávní smlouvy.




Na přidělení dotace není právní nárok.
Finanční prostředky lze použít do 31. 12. 2019 a nelze je převádět do roku následujícího.

11. Součásti programu
 Součástí tohoto programu je vzor žádosti o dotaci (Příloha č. 1) a veřejnoprávní smlouva, která
bude po doplnění na vyznačených místech uzavřena s žadatelem, kterému byla dotace
přidělena (Příloha č. 2).

