Programový dokument pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Podporovaná oblast:

SOCIÁLNÍ VĚCI
Obecné vymezení veřejné finanční podpory:
Veřejná finanční podpora (dále jen VFP) se poskytuje na:
a) na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území
města Studénky pro občany města Studénky
b) na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mimo
území města Studénky pro občany s trvalým pobytem na území města Studénka v rámci
Moravskoslezského kraje
c) podpora organizací sdružující seniory a zdravotně znevýhodněné působící na území města
Studénky, jejímiž členy jsou občané s trvalým pobytem ve městě Studénka
d) podpora organizací při zajištění předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a při plnění povinné školní docházky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami při nemožnosti vzdělávání v jiném typu školy.

Žadatel:

právnická osoba a fyzická osoba v souladu s článkem 3, bodem 5. Zásad
pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky,
která realizuje činnost v oblasti sociálních a souvisejících služeb

Účel:

poskytnutá VFP přispěje k obohacení a zkvalitnění sociálních služeb
občanům s trvalým pobytem ve Studénce, k rozvoji spolkové činnosti
vybrané skupině obyvatel, umožní předškolní vzdělávání a plnění
povinné školní docházky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami ze Studénky

Formy podpory:

VFP

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 1.360.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace činí: 1.000.000 Kč
Věcně příslušný odbor:

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Kontaktní údaje:

Městský úřad Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
556 414 322 spojovatelka
podatelna@mesto-studenka.cz

Lhůta pro podání žádostí:

od 15.10.2018 do 31.12.2018
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O konečném zařazení žádostí do jednotlivých oblastí rozhoduje rada města. Žádosti budou
posuzovány po obsahové stránce a podle stanovených kritérií příslušnými orgány města.
Podporu lze poskytnout zejména na:
- nakup materiálu, drobného dlouhodobého hmotného majetku spojeného s činností,
- náklady na provoz,
- služby,
- v odůvodněných případech na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
mzdy, daně a zákonné odvody z mezd,
- ostatní uznatelné náklady prokazatelně související s činností.
Podporu nelze poskytnou na:
- občerstvení, potraviny, pohoštění,
- stravné,
- dárkové poukazy,
- nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- sankční poplatky, penále a pokuty atd.,
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
- žádost podaná bez formálních a věcných nedostatků
- prospěšnost pro cílovou skupinu
- návaznost na předchozí činnost
- finanční spoluúčast (jiné zdroje)
- výše dotace nemůže přesáhnout částku uvedenou v žádosti
- účast na akcích města, prezentace na akcích města, ve městě.
Povinné doklady k vyúčtování:
- závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení projektu, splnění
stanoveného cíle.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Zásad pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Studénky, které vydalo Zastupitelstvo města Studénky 13.09.2018
usnesením 424/27/18, s účinností od 01.10.2018.
Programový dokument pro poskytování VFP z rozpočtu města Studénky „Sociální věci“ byl
vydán Radou města Studénky 30.08.2018 usnesením č. 1752/80/18, s účinností
od 01.10.2018.
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