
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím 

z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2020 
 

 

Účel programu 

Účelem programu poskytování dotací je podpora neziskových organizací poskytujících služby 

v některé z následujících oblastí: 

▪ sport a tělovýchova, 

▪ práce s dětmi a mládeží, 

▪ sociální pomoc, prevence závislostí apod., 

▪ kultura, zájmové a společenské organizace pro dospělé, 

▪ životní prostředí, výchova k ekologii, bezpečnost apod. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Podpora formou dotací má za cíl umožnit neziskovým organizacím další výkon a rozvoj 

poskytovaných služeb v oblastech, které jsou pokládány za společensky přínosné, nicméně 

nedisponují dostatkem vlastních finančních zdrojů pro jejich zajištění. Jedná se o neinvestiční 

dotace, sloužící zejména na zajištění provozu podporovaných subjektů (mzdy zaměstnanců, 

náklady na činnost poboček či kanceláří, náklady pořádaných akcí, např. sportovních akcí, 

rekondičních pobytů apod.).     

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a 

Mokrá Hora na podporu stanoveného účelu bude schválen Zastupitelstvem městské části Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok 2020. V návaznosti na zkušenosti 

z předchozích let předpokládáme částku 500.000,- Kč, která se na jednotlivé účely rozdělí takto:  

▪ sport a tělovýchova – 50 % (předpoklad 250.000,- Kč), 

▪ práce s dětmi a mládeží – 20 % (předpoklad 100.000,- Kč), 

▪ kultura, zájmové a společenské organizace pro dospělé – 10 % (předpoklad 50.000,- 

Kč), 

▪ sociální pomoc, prevence závislostí apod. – 15 % (předpoklad 75.000,- Kč), 

▪ životní prostředí, výchova k ekologii, bezpečnost apod. – 5 % (předpoklad 25.000,- Kč). 

Bude-li Zastupitelstvem městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok 

2020 schválen jiný objem finančních prostředků, částka pro jednotlivé dotační účely se 

poměrně navýší či sníží. 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě je limitována pouze celkovým množstvím 

vyčleněných prostředků pro danou oblast, v níž žadatel působí a žádá o dotaci. 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

Právnické a fyzické osoby se sídlem či působností na území městské části Brno-Řečkovice a 

Mokrá Hora nebo poskytující služby občanům městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Každý žadatel o dotaci může podat maximálně dvě žádosti, které se musí týkat různých 

vymezených účelů. V případě podání tří nebo více žádostí budou posuzovány pouze dvě 

s nejvyšší žádanou dotací (každá z jiného dotačního účelu), k ostatním se při hodnocení 

nepřihlíží.    

 



Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků roku 2020 musí být podány od 

27. 10. 2019 do 27. 12. 2019. 

 

Kritéria pro hodnocení žádostí 

Dodržení formálních náležitostí 

Kritérium hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná a doložená, zda žadatel splňuje definici 

příjemce (způsobilého žadatele) pro danou oblast podpory, zda je financovaná činnost 

v souladu s podmínkami programu, zda je žádost včetně příloh předložená ve stanoveném 

termínu, územní působnost žadatele.  

Potřebnost a důležitost projektu 

Individuální hodnocení projektu a jeho významu. 

Kvalita, přiměřenost a efektivita projektu 

Kritérium individuálně hodnotí přiměřenost požadované dotace s ohledem na členskou 

základnu žadatele, počet účastníků či rozsah činnosti. 

Členská základna 

Kritérium individuálně hodnotí počet členů žadatele, případně počet osob, kterým žadatel 

poskytuje služby. 

Vztah žadatele k městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

Kritérium individuálně hodnotí, zda žadatel má sídlo v městské části a působí zde, zda má 

sídlo v městské části s působností přesahující rámec městské části, zda sídlí jinde, ale působí 

i v městské části, kolik má členů z městské části.  

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O poskytnutí dotace a její výši nebo o jejím neposkytnutí rozhodne příslušný orgán městské 

části (rada, zastupitelstvo) do 30. 4. 2020 a v tomto termínu se také žadateli odešle písemné 

vyrozumění.   

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Dotace je výhradně účelová. Poskytuje se na konkrétní účel či projekt, a to na základě smlouvy, 

která vymezuje podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) 

a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.  

V případě poskytování dotací v režimu „de minimis“* je nutné dodržovat povinnosti dle 

Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněného v Úředním věstníku 

Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013. 

 

* Veřejná podpora a podpora de minimis znamená poskytování nebo přijímání veřejné podpory 

či podpory malého rozsahu (de minimis) v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě 

některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 

v platném znění. Novela cit. zákona zavedla s účinností od 1. 1. 2010 obligatorní 

zaznamenávání údajů o poskytnutých podporách de minimis do centrálního registru a 

povinnost poskytovatele ověřit v centrálním registru, zda poskytnutím zamýšlené podpory de 

minimis nedojde k překročení stanoveného limitu. 

 

 

 

 

 

 



Postup při podávání žádostí o poskytnutí dotace, vzor žádosti 

1. Žádost je možné podat na sekretariátu ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

2. Žádost musí být zpracována dle formuláře, který tvoří přílohu tohoto programu, a je k 

dispozici na internetových stránkách www.reckovice.brno.cz v rubrice Stáhněte si 

(formuláře, žádosti) / Sekretariát, informatika, matrika.        

3. Na přiznání dotace není právní nárok, žádosti vč. příloh se nevracejí. 

4. Žadatelem o dotaci nemůže být fyzická či právnická osoba, která má nevypořádané závazky 

vůči městské části nebo statutárnímu městu Brnu, přičemž nevypořádaným závazkem se 

rozumí také nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování dotace za předchozí období. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Marek Viskot 

starosta městské části 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské 

části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2020 byl schválen 12. schůzí Rady městské části 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 25.9.2019. Ruší a nahrazuje veškerá pravidla, programy či 

metodiky, které dříve upravovaly poskytování dotací neziskovým organizacím z rozpočtu 

městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

http://www.reckovice.brno.cz/

