MĚSTO ŽAMBERK
Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 4.12.2018 usnesením č. 03/2018-ZAST
vyhlásilo dotační program „Podpora prevence kriminality“.
Účel
Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci, projekty
zaměřené na rizikové skupiny mládeže, podpora primární protidrogové prevence
Důvody podpory stanoveného účelu
Podchycení sociálních příčin trestné činnosti, snižování příležitostí k páchání trestných činů,
podchycení konkrétních problémů zločinnosti, práce s rizikovou mládeží
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
100 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu, max. do výše 49 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů
Spolek (i pobočný), ústav, kluby, svazy, obecně prospěšná společnost, fyzická osoba,
právnická osoba (není určeno pro obce a svazky obcí.
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
14. – 28. února 2019
za předpokladu, že dojde ke schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
Zastupitelstvem města Žamberka dne 12.2.2019.
Kritéria pro hodnocení žádosti
-

soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem,
posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací),
důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost službu spolufinancovat a realizovat,
neziskový charakter projektu,
připravenost a realizovatelnost projektu,

-

celkový přínos pro město Žamberk a pro občany města,
cíl projektu a přínos pro klienty služeb,
popis výchozího stavu, předpokládaného průběhu a stavu, kterého chce subjekt
pomocí aktivity dosáhnout,
spoluúčast žadatele minimálně ve výši 30 %
reálný a průhledný rozpočet příjmů a nákladů
u projektů malého rozsahu do požadované výše 10 000 Kč je možné podat
zjednodušenou žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města do 10 000 Kč.

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti
Schválení žádostí radou města

do 15 dnů po vyhodnocení žádosti

Schválení žádostí zastupitelstvem města

na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Žamberk po vyhodnocení žádosti

Podmínky pro poskytnutí dotace
-

Viz SAM 3231 Pravidla pro poskytování dotací

SAM 3231 Pravidla
pro poskytování dotací.doc

Z poskytnuté účelové dotace žadatel (resp. příjemce) nemůže hradit tzv. neuznatelné náklady,
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
zálohové platby
daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení může příjemce žádat,
leasingové splátky,
pokuty, penále, úroky z prodlení, škody
pojištění,
odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ostatní osobní výdaje a odvody na
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, výdaje na zaměstnance, ke
kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na
penzijní/životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.),
odstupné ve smyslu zákoníku práce,
náklady na stravné, pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen pro účastníky soutěží
náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků
náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
náklady spojené se zahraničními cestami, nestanoví-li smlouva jinak
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována.

Vzor žádosti

Žádost o poskytnutí
dotace 2019.doc

Vzor vyúčtování

Vyúčtování dotací
poskytnutých městem formulář.xlsx

Kontaktní osoba pro program
Mgr. Dagmar Ducháčková
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Nádražní 833, Žamberk
e-mail: d.duchackova@zamberk.eu
tel.: 465 670 230
Vyvěšeno: 10.12.2018
Sejmuto: 31.1.2020

