Příloha č. 5

Město Břeclav vyhlašuje
na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne 19.12.2018
DOTAČNÍ PROGRAM
Název dotačního programu:

Objem finančních prostředků
vyčleněných na program:

Individuální dotace - na nájem v zařízeních
města Břeclavi
750.000 Kč

Příjem žádostí:

do 31.01.2019.
Žádost musí být podána ve stanovené lhůtě a musí
obsahovat všechny požadované náležitosti a přílohy dle
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi
ze dne 12.12.2016;

Maximální výše dotace:

100.000 Kč pro jednotlivý případ.

Minimální výše dotace:

nestanovena

Cíl/účel programu:

tyto dotace jsou určeny pro žadatele – případy hodné
zvláštního zřetele, zejména na financování projektů,
na které nejsou vypsány městem Břeclav dotační
programy, jejichž realizace bude přínosem pro město
Břeclav – na nájemné, které vyplývá z uzavřených
smluv mezi subjekty a městem Břeclav v oblasti sociální,
kultury a sportu

Okruh způsobilých žadatelů:

subjekty (fyzická nebo právnická osoba):
a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území
města Břeclavi;
b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí
podpory malého rozsahu (de minimis);
d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových
výjimek;
e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý
projekt v termínu dle smlouvy.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

do 30.04.2019

Kritéria pro hodnocení žádosti:

Žádost musí obsahovat všechny požadované náležitosti
dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Břeclavi

Pravidla pro poskytnutí dotace:

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu
neinvestičního charakteru, je přísně účelová a její čerpání
je vázáno jen na financování projektu, na kterou byla
poskytnuta. Poskytuje se zálohově a podléhá následnému
vyúčtování.
Žádosti o dotace, které nesplňují podmínky tohoto
dotačního programu nebo nebudou vyhlašovateli
doručeny řádně (předepsaným způsobem), se všemi
náležitostmi a včas, budou administrátorem z posuzování
vyřazeny. Žadatelé o dotaci nebudou vyzýváni
k doplnění chybějících náležitostí žádosti.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Projekt bude realizován v roce 2019.

Administrátor programu:

Odbor sociálních věcí a školství do 31.12.2018
od 01.01.2019 Odbor správních činností
Oddělení sociálních věcí

Kontaktní osoba:

Bc. Vladimíra Zlámalová,
telefon: + 420 519 311 399, +420 731 428 296
email: vladimira.zlamalova@breclav.eu

Dokumenty ke stažení:
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi z 12.12.2016
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu

