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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU  

SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2020 

 

Město České Budějovice zveřejňuje dotační program na podporu sociální 

oblasti v roce 2020 – příspěvky 

 

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

zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti kvalitních sociálních a doprovodných služeb 

pro občany města 

Schválený objem finančních prostředků pro rok 2020 je 9.000.000 Kč. 

Maximální výše dotace jsou určeny dle opatření v % dle opatření (20 – 80% z celkových 

nákladů na službu/projekt) – viz Pravidla. V roce 2020 je plánována min. 1 výzva pro 4 

opatření. V odůvodněném případě může být vyhlášena 2. výzva. 

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 RPSS Zapojení poskytovatele v rámci procesu RPSS (aktivní, pasivní, žádné). 
(hodnoceno především u žádostí předložených do opatření č. 2, 4)  

Rozpočet Základní zhodnocení nastavení rozpočtu - jeho kompletnost, vícezdrojové 
financování, odůvodněnost a adekvátnost jednotlivých položek. 

Nástroje –  
provozní 

Posouzení schopnosti a připravenosti žadatele realizovat projekt ve 
smyslu vytvoření zázemí pro poskytování služby. 

Nástroje - 
personální 

Posouzení schopnosti a připravenosti žadatele realizovat projekt ve 
smyslu personálního zajištění (výše úvazků a  odbornost). 

Indikátory Zhodnocení, zda jsou indikátory služeb v rámci RPSS ČB vyplněné 
v souladu s metodikou pro vykazování indikátorů sociálních služeb; 
případně, zdali je pro ostatní opatření zvolen vhodný a měřitelný 
indikátor.  
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Efektivita Zhodnocení nákladů na tzv. hlavní indikátor (pro opatření č. 2 je určen v 
metodice) a porovnání finanční náročnosti mezi jednotlivými službami 
(vždy stejného druhu a typu). 

Obsah, 
cíl projektu 

Zhodnocení smysluplnosti a přínosu cíle projektu. Jeho soulad s cíli 
sociální politiky a sociální práce a jejich oborovým rozvojem, aktuálními 
trendy, jak na lokální, tak celostátní úrovni.  
(hodnoceno u žádostí předložených do opatření č. 1, 3) 

Potřebnost Doložena je poptávka po službě (resp. jsou zjištěny skutečné potřeby 
uživatelů), nezastupitelnost služby pro danou cílovou skupinu aj. 

Spolupráce Doložena spolupráce poskytovatelů na společném zavádění prioritních 
témat. 

Inovativnost Zhodnocení rozsahu inovativnosti projektů reagujících na aktuální 
potřeby uživatelů.  
(hodnoceno u žádostí předložených do opatření č. 1, 3)  

 

 
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 
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Příloha: vzor žádosti
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