
DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU  

SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2017 

Město České Budějovice zveřejňuje dotační program na podporu sociální 

oblasti v roce 2017 - příspěvky 

Důvodem je podpora sociální oblasti ve městě České Budějovice vycházející z potřeby 

zachování stávající komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb a případně z potřeby jejich 

rozvoje a podpora inovativních projektů. 

Schválený objem finančních prostředků pro rok 2017 je 6.500.000 Kč. 

Maximální výše dotace jsou určeny dle opatření (od 50.000 Kč pro jednorázové akce až po 

300.000 Kč na celoroční podporu sociálních služeb). V roce 2017 jsou plánovány min. dvě výzvy 

pro 8 opatření. 

Okruh žadatelů: 

 nepodnikatelské subjekty tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně 

prospěšné společnosti, sociální družstva, zapsané ústavy, církevní právnické osoby, 

nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo 

zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající. 

 podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech 

 podnikatelé - osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Lhůta pro podávání žádostí je minimálně třicet dní od vyhlášení výzvy. 

Kritéria hodnocení jsou:  

 Zapojení do procesu plánování sociálních služeb  

 Rozpočet - nastavení, vícezdrojové financování, odůvodněnost jednotlivých položek 

 Nástroje - schopnost a připravenost žadatele realizovat projekt, vytvoření zázemí pro 
poskytování služby, odbornost a zkušenosti žadatele 

 Indikátory - soulad s metodikou pro vykazování indikátorů sociálních služeb 

 Efektivita – indikátory ve vztahu k celkovému rozpočtu 

 Potřebnost - poptávka po službě, nezastupitelnost služby pro danou cílovou skupinu 
aj. 

 Spolupráce poskytovatelů na společném zavádění prioritních témat 

 Inovativnost projektů reagujících na aktuální potřeby uživatelů 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 žádost je předložena v elektronické podobě, je úplná s požadovanými náležitostmi 
(vč. příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

 žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí  

 žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 
 



Příloha: vzor žádosti

 

 

 

 



 

 

  


