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Město Příbram  

vyhlašuje 

v souladu se zák. č. 250/2015 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, a Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram 

a v souladu s usnesením Rady města Příbram č. 864/2015 ze dne 21.09.2015. 

 

Program pro poskytování dotací pro r. 2016 

tematické zadání pro oblast sociální  

 

Účel 

Cílem je podpora činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených 

se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících důchodce (kluby důchodců) a dalších subjektů, 

které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby, a to na jednorázové 

či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního i regionálního významu a 

realizují se na území města Příbram. 

 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

na podporu v oblasti je 1.500.000,-Kč 

 

Pro žadatele jsou stanovena tato zadání pro použití prostředků a to:  

1) Na vzdělávací, přednáškové, výukové akce: 
a) pro seniory: úhrada vzdělávacích, přednáškových, výukových akcí, lektorů, 

pronájmu místností na pořádání akcí, případná úhrada vstupného a společná 
doprava spojená s pořádáním vzdělávacích akcí, nákup odborné literatury 
související se vzdělávací, přednáškovou nebo výukovou akcí. 

b) pro ostatní: úhrada vzdělávacích, přednáškových, výukových akcí práce 
v oblasti prevence drogové závislosti a sociálně patologických jevů dětí ve 
školách a školských zařízení v Příbrami; úhrada vzdělávacích, 
přednáškových, výukových akcí v oblasti osob ohrožených sociálním 
vyloučením; úhrada lektorů, přednášejících, pronájmu místností na pořádání 
výuky a vzdělávacích akcí; nákup odborné literatury související se vzdělávací, 
přednáškovou nebo výukovou akcí. 
Bod 1a),1b) nelze použít na: stravování, občerstvení, administrativní činnost, úhradu  

mzdových nákladů. 

2) Na činnost organizace: 
a) Úhrada nájmu a služeb pronajatých prostor dle uzavřené nájemní 

smlouvy pro organizaci – službami se rozumí: vodné a stočné, plyn, 
elektrická energie, teplo 

b) Úhrada pronájmu zasedací místnosti nebo sálu na jednorázovou i 
opakovanou, plánovanou akci organizace – např. pořádání vzdělávacích 
akcí, realizace terapeutických činností spojených se zlepšením zdravotního 
stavu obyvatel města Příbram 

c) Úhrada provozních nákladů, nákladů spojených s administrativní činností,  
na spotřební materiál pro terapeutickou činnost, na propagaci organizace – 
vše do 10.000,-Kč 

Nelze použít na: stravování, občerstvení, pohoštění, úhradu mzdových nákladů  

a ostatních osobních výdajů pracovníků organizace, poplatky za telefony a telefonní karty, 

internet, dary. 
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3) Na nákup majetku (s výjimkou nemovitostí a pozemků): zhodnocení majetku ve 

vlastnictví města nebo žadatele, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku 

do 10.000,-Kč a drobného nehmotného majetku do 5.000,-Kč.  

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti může činit maximálně 80% z celkových 

uznatelných nákladů na akci. Žádosti nad tuto stanovenou hranici budou z přidělování řízení 

vyloučeny. 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné 

činnosti a projekty a která nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu 

ke státnímu rozpočtu, rozpočtu města Příbram, závazky po lhůtě splatnosti vůči právnickým 

osobám, jejich je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem a má řádně podaná 

vyúčtování dotací a podpor za minulá období. Pro poskytnutí podpory není podstatná forma 

právní subjektivity příjemce dotace. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádosti je v době od 01.11.2015 do 30.11.2015 do 15:00 hodin. 

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu 
a doručena na podatelnu MěÚ Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného 
podatelnou MěÚ Příbram. 
 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

Dotace dle bodu 1) a 2) a 3) - při posuzování žádosti o dotaci je nutný vlastní podíl 
organizace na financování projektu ve výši 10% z celkových nákladů. Tento podíl může být 
použit z vlastních nebo dalších finančních zdrojů (vlastní příjmy; jiné zdroje – dotace, 
sponzorské dary) 
 
 

Žádosti budou prověřeny z hlediska jejich formální správnosti a úplnosti.  

 

Formální správnost a úplnost  

- žádost podaná v souladu s tímto programem, podaná ve stanoveném termínu a formě, 

úplné a správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných příloh, aktuální, úplné 

a správné údaje o žadateli, kontakty a podpis oprávněnou osobou 

 

Propracovanost projektu   

- charakteristika a kvalita projektu, umělecká a odborná úroveň, kreativita, výjimečnost, 

tradičnost akce,  

 

Zájmy města  

- rozsah propagace a prezentace města u projektu, vliv akce na život ve městě, aktivní 

zapojení obyvatel do projektu, spolupráce na projektu, cílové skupiny 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti jsou 4 měsíce od ukončení lhůty pro podání žádosti. 
 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční 

podpory z rozpočtu města Příbram. 

 

 

Žádost 

Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze 

jednu žádost do této oblasti podpory. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci 

obsahově shodného projektu u téhož příjemce ve více oblastech podpory bude 

žádost/žádosti vyřazena/y z přidělovacího řízení.  

 
Žádost je nutné podat:  

- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: 
http://dotace.pribram-city.cz),  

- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. 
příloh (pokud jsou požadovány). 

 
Žádost musí být MěÚ Příbram doručena v písemné i elektronické podobě a to do termínu  
tohoto programu. 
 
Žádost v písemné podobě se zasílá na MěÚ Příbram. Osobně se podávají výhradně 
na PODATELNĚ Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram. 
 

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram-city.cz) 

 

Přílohy 

Seznam povinných příloh: 

1. Kopie registrace právní subjektivity organizace, popř. jiný doklad mající obdobný 
charakter (kopie nemusí být úředně ověřeny) 

2. Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státu, městu Příbram a příspěvkovým 
organizacím zřizované městem Příbram 

3. Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů 
4. Čestné prohlášení o ekonomické činnosti organizace 
5. Čestné prohlášení, kterým žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů 

obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Podrobný popis projektu 
 

 

 

Za správnost: Barbora Vacková 


