PŘÍLOHA Č. 1

DOTAČNÍ PROGRAM Č. 1/OSV/2015
NÁZEV PROGRAMU: Podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti

CÍL PROGRAMU:

POPIS PROGRAMU (TÉMATA):

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU:

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PROGRAMU:

VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ:

LOKALIZACE PROJEKTU:
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

UZNATELNÉ NÁKLADY:

Cílem programu je podpořit naplňování strategických a
koncepčních materiálů města (Strategický plán města Kopřivnice,
II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice, Plán
zdraví a kvality života - aktivity vedoucí k naplnění tzv. 10P zdravemesto.koprivnice.org a další) prostřednictvím podpory
sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti, které
jsou poskytovány na základě identifikovaných potřeb občanů
Kopřivnice vč. místních částí.
Účelem programu je poskytnutí dotace na provozní výdaje.
V rámci programu budou podpořeny zavedené služby i služby
nově vznikající, za předpokladu, že žadatel prokáže jejich
potřebnost. Podporovány budou projekty, které jsou v souladu s
II. střednědobým plánem sociálních služeb města Kopřivnice a na
základě skutečných, prokázaných potřeb uživatelů z Kopřivnice.
1) Dotace na podporu poskytování sociálních služeb
občanům města Kopřivnice v návaznosti na zákon o
sociálních službách
2) Dotace na podporu služeb a aktivit v sociální a zdravotní
oblasti, jejichž potřeba vychází z procesu plánování
sociálních služeb nebo je potřeba doložena prokazatelně
zjištěnými potřebami občanů
Soulad projektu s vyhlášeným programem a jeho podmínkami, s
principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a principy
udržitelného rozvoje (zdravemesto.koprivnice.org), s cíli platného
střednědobého plánu sociálních služeb v Kopřivnici.
Soulad s obecně platnými právními předpisy.
Důvěryhodnost žadatele a výsledky předchozí činnosti.
Počet občanů města Kopřivnice, kterým byly služby poskytovány
v roce 2014 a předpokládaný počet občanů města Kopřivnice,
kterým budou služby poskytovány v roce 2015.
Přijaté žádosti bude posuzovat řídící skupina plánování sociálních
služeb a následně pracovní skupina pro poskytování účelových
dotací města, která prostřednictvím příslušného odboru předloží
doporučení radě resp. zastupitelstvu města ke schválení.
Služba musí být prokazatelně poskytována občanům města
Kopřivnice.
Právnické nebo fyzické osoby, které mají sídlo v územním
obvodu města Kopřivnice, nebo realizují projekt v územním
obvodu města Kopřivnice nebo i mimo tento obvod, pokud jejich
činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice a zároveň ji
využívají občané Kopřivnice.
Kdekoli v ČR, pokud službu prokazatelně využívají občané
s trvalým pobytem v Kopřivnici vč. místních částí
Do 30 dnů po uzavření smlouvy na účet žadatele
Uznatelnými náklady jsou nezbytné náklady, které:
1) vznikly
v přímé
souvislosti
s
poskytováním
služby/projektu,
2) byly vynaloženy v souladu s podmínkami schváleného a
vyhlášeného dotačního programu,
3) byly uhrazeny v kalendářním roce, na který je dotace
poskytnuta a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a

hospodárnosti.

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

Náklady investičního charakteru, dary a pohoštění, cestovní
náhrady spojené s realizací zahraniční služební cesty.

MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE: 5.001,- Kč
Žádosti se předkládají dle čl. 5 a 6 Zásad pro poskytování
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI: účelových dotací města Kopřivnice na předepsaném formuláři
s vyplněnými požadovanými údaji (dále jen „Zásady“).
1) Viz Zásady čl. 5 odst 6 a čl. 6.
2) Předepsaný výkaz o poskytnutých službách za rok 2014,
podle jednotlivých druhů poskytovaných sociálních
služeb, s vykázáním podrobností o službě poskytnuté
kopřivnickým občanům.
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:
3) Předepsaný výkaz o plánovaných službách na rok 2015,
podle jednotlivých druhů poskytovaných sociálních
služeb, s vykázáním podrobností o službě poskytnuté
kopřivnickým občanům.
1.) 27.2. 2015
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 2.) 31.7. 2015
Pozdějším žádostem nebude vyhověno.
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Nejpozději do 15 dnů po schválení v orgánech města.
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice (blíže viz Zásady).
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Žádost bude označena heslem „dotační řízení OSV“.
Městský úřad Kopřivnice
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
KONTAKTNÍ ÚDAJE: Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Mikundová (2. patro, dveře č. 244)
E-mail: blanka.mikundova@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 470
UPOZORNĚNÍ: Žadatel je povinen řídit se platnými Zásadami pro poskytování
účelových dotací města Kopřivnice.

