Program podpory prevence kriminality 2020
Program se vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poličky pro období let 2014 –
2020. Nosnou myšlenkou je zachování Poličky jako klidného a bezpečného města.

Úvodní ustanovení
✓ Cílem programu je přispívat komplexně k potlačování sociálně-patologických jevů. Komise proto
hodnotí a doporučuje projekty žadatelů o dotaci a zároveň hodnotí a doporučuje projekty
městem zřízených příspěvkových organizací.
✓ Poskytování dotací z Programu podpory prevence kriminality (dále jen program) se realizuje
v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a ostatními platnými zákony vztahujícími se k prevenci kriminality. Dále se poskytování těchto
dotací řídí Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2020 (dále jen zásady).
✓ Veřejnou finanční podporu dle tohoto programu (dále jen dotaci) nelze poskytnout státním
a obecním příspěvkovým organizacím.
✓ Celková výše programu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny
ve schváleném rozpočtu města Poličky a v zásadách.
✓ Projekt pořádaný příspěvkovou organizací zřízenou městem Polička nelze zároveň finančně
podpořit u spolku, který je při této organizací zřízen.

Žádost
Způsobilý žadatel
✓ Poskytovatel služeb, zaměřených na bezpečnost a prevenci kriminality působící na území města
Poličky (se sídlem v Poličce i mimo něj) a poskytující své služby pro občany města Poličky.

Právní formy žadatele
✓ Spolky, nadace, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
✓ obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.),
✓ církve a náboženské společnosti (dle zákona č. 3/2002 Sb.),
✓ podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kteří splňují podmínky
§ 78 zákona o sociálních službách, a kteří vhodným způsobem doplňují sociální preventivní služby
města Poličky,
✓ obchodní společnosti, jejichž předmětem činnosti je výchova a vzdělávání žáků,
✓ příspěvkové organizace zřízené krajem působící na území města Poličky.

Žadatel o dotaci předkládá žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, která je
uveřejněna spolu se zásadami, včetně rozpočtu projektu.

Hodnocení žádostí
✓ U žádostí o poskytnutí dotace jsou hodnoceny:
-

formální náležitosti žádosti,

-

odborné ukazatele,

-

ekonomické ukazatele.

✓ Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti.
✓ Hodnocení projektů provádí komise.
✓ Členové komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost
individuálně. V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce
žádající organizace na svém jednání.
✓ Po vyhodnocení žádostí přijímá komise usnesení s doporučením na poskytnutí dotace včetně
záznamu o výsledku hlasování.
✓ Na základě doporučení komise rozhodne Rada města Poličky respektive Zastupitelstvo města
Poličky o poskytnutí dotace.

Kritéria pro výběr
✓ Nejvyšší hodnocení se přikládá celoročním aktivitám.
✓ Hodnocení aktivity – stručný popis aktivity, na kterou daný subjekt žádá dotaci (tj. popis
výchozího stavu, předpokládaného průběhu a stavu, kterého chce subjekt pomocí aktivity
dosáhnout, harmonogram a místo realizace).
✓ Hodnocení vytyčených cílů aktivit.
✓ Cílová skupina – typ cílové skupiny, popis, počet zúčastněných osob v roce 2019 (pokud byla
aktivita v tomto roce realizována), počet předpokládaných zúčastněných osob na aktivitu
s rozklíčováním osob podle cílové skupiny.
✓ Zapojení samotného subjektu do projektu, který má být realizován.
✓ Zdůvodnění potřebnosti projektu.
✓ Maximální výše dotace pro jednoho žadatele není omezena (může být poskytnuto i 100 %
uznatelných nákladů).
✓ Neuznatelnými náklady aktivity jsou výdaje investiční, náklady na stravování a občerstvení,
(vyjma nákupu potravin a tekutin, kdy pořadatelé akce a případně i účastníci sami připravují
pokrmy), kapesné při zahraničních pracovních cestách.
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