Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města
Brna pro rok 2021 v programu

„Dotace na podporu prevence násilí v rodině –
problematika domácího násilí“
vyhlášeného Statutárním městem Brnem se
sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Statutární město Brno vyhlašuje Program pro oblast zdraví na dotace na podporu prevence
násilí v rodině – problematika domácího násilí v souladu s těmito závaznými předpisy a
dokumenty:

•
•

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění,

•
•

zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění,

•

předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a
násl. Smlouvy o fungování Evropské unie,

•
•

nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízením Komise (EU) č. 651/2014,
Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené
programy
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1namestkaprimatorky/odbor-zdravi/

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora prevence domácího násilí a pomoci aktérům domácího násilí. Jedná se zejména o
podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací,
podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci.
Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci
vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.
Důvody podpory stanoveného účelu
Podpora činnosti organizací pomáhajících aktérům domácího násilí jak v oblasti prevence, tak
v oblasti pomoci.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
370 000 Kč
Maximální a minimální výše dotace
Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Okruh způsobilých žadatelů
O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby poskytující své služby na podporu
a pomoc aktérům domácího násilí včetně prevence.
Lhůta pro podání žádostí
Žádosti se předkládají od 1. října 2020 do 31. října 2020.
Kritéria pro hodnocení žádostí
Kritéria posuzující formální a věcné náležitosti žádosti, kritéria posuzující splnění základních
podmínek účasti v projektu (oprávněnost žadatele žádat dotaci, splnění podmínek územní
lokalizace a doby realizace projektu) a kritéria posuzující soulad s vyhlášeným programem a
naplnění témat programu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Míra naplnění formálních a věcných náležitostí projektové žádosti.
Míra souladu řešené problematiky a projektových aktivit s účelem programu.
Míra reálné proveditelnosti projektu.
Míra souladu projektových aktivit a činností žadatele.
Míra přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu.
Míra spolufinancování projektu.
Míra dopadu projektových aktivit na cílovou skupinu.
Míra potřebnosti poskytovaných služeb a jedinečnosti projektu.
Míra spolupráce s městem Brnem a míra součinnosti.

Vyhodnocení dotačního programu
Dotační program připravuje a technicky zabezpečuje Odbor zdraví MMB. OZ MMB provede
kontrolu přijatých žádostí z hlediska jejich formálních náležitostí a vyhotoví záznam o
předběžné veřejnosprávní kontrole.
Vlastní hodnocení projektových žádostí provede hodnotící komise, a to s ohledem na množství
přijatých žádostí, celkovou výši požadovaných finančních prostředků, splnění kritérií pro
hodnocení žádostí a objem finančních prostředků dotačního programu. Jednotlivé žádosti
budou hodnoceny podle výše uvedených hodnotících kritérií.
Složení hodnotící komise pro výběr podpořených projektů
Členy hodnotící komise jsou:
Předseda komise - rezortní náměstek primátorky města Brna
3 členové komise - určení Komisí zdravotní a prorodinné politiky RMB Člen
komise za Odbor zdraví MMB
Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomni nejméně 3 členové komise. Pro
schválení výsledku hodnotící komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů
hodnotící komise pro výběr.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech bude Zastupitelstvem města Brna rozhodnuto zpravidla v březnu 2021.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Naplnění témat a kritérií programové výzvy a schválení Zastupitelstvem města Brna.

Předkládání žádostí o dotaci
Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu Odborem zdraví
MMB. Vyplněná žádost (včetně povinných příloh) se podává v tištěné podobě v jednom
originálním vyhotovení a elektronicky na emailovou adresu kontaktní osoby administrátora.
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 10 dnů) oznámit poskytovateli veškeré změny údajů
uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.
Vzor žádosti /Obsah příloh
Příloha č. 1
dostupné-(https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1namestkaprimatorky/odbor-zdravi/)
Administrátor programu:
Odbor zdraví Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Julie Prosková, tel.: 542 172 440, e-mail proskova.julie@brno.cz
Tato výzva byla schválena Radou města Brna na její R8/100. schůzi konané dne 26. 08. 2020.

