Městská část Praha 9

vyhlašuje

„Programy pro poskytování dotací
pro rok 2020“

pro právnické a fyzické osoby
(dále jen organizace)

I. Programy v oblasti kultury a využití volného času dětí a
mládeže
1.

Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů

2.

Kulturní programy, aktivity a projekty

3.

Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků činí 500 tisíc Kč.

II.

Programy humanitární a sociální

1.

Sociální služby

2.

Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením

3.

Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným
občanům

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků činí 400 tisíc Kč.

I. Programy v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže

1. Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
Cíl programu:
- podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti využití
volného času dětí a mládeže
- vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu
- zajistit opravu a údržbu materiálně-technické základny subjektů neziskové sféry
- přispět neziskovým subjektům na úhradu provozních výdajů (mimo osobních
nákladů)
Určení:
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti využití volného času
dětí a mládeže se sídlem na území MČ Praha 9, které provozují celoroční činnost
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti využití volného času
dětí a mládeže, které zaměřují svoji činnost na oblast MČ Praha 9 ( pořádání
akcí, vedení kroužků a zájmových oddílů, ....)
Upozornění: Není určeno pro sportovní kluby a organizace zřizované Městskými
částmi, hl.m.Prahou či Českou republikou

2. Kulturní programy, aktivity a projekty
Cíl programu:
- podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti
- podpořit jednotlivé kulturní akce a projekty, které se budou konat na území MČ
Praha 9 nebo pojednávají o Praze 9
- podpořit občany reprezentujících MČ Praha 9 na soutěžích a akcích regionálních,
celorepublikových či mezinárodních
Určení:
- pro neziskové organizace a fyzické osoby se sídlem na Praze 9, působící
celoročně v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže
- pro neziskové organizace a fyzické osoby, které zaměřují svoji činnost na region
MČ Praha 9
Upozornění: Z tohoto programu nebudou financovány pasivní aktivity v oblasti
kultury (např. příspěvek na vstupné či na dopravu na kulturní a společenské
akce)

3. Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež
Cíl programu:
- podpořit konání akcí pro děti, mládež a veřejnost na území MČ Praha 9 sloužících
k aktivnímu využití volného času a rozvoji komunitního života v obci
- podpořit společné využití volného času dětí a rodičů
Určení:
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti sportu, tělovýchovy a
využití volného času se sídlem na území MČ Praha 9, které zaměřují svoji činnost
na tuto oblast (pořádání akcí, vedení kroužků a zájmových oddílů …)
- pro školy a školská zařízení sídlící na MČ Praha 9

Upozornění: Není určeno na krátkodobé poznávací zájezdy.
Za neorganizované děti a mládež se považují pouze jednotlivci, kteří neplatí
žadateli o dotaci členské příspěvky.

Kritéria pro hodnocení žádostí v I. programu projekty 1., 2., 3.
- splnění formálních náležitostí
- transparentnost – kvalita popisu projektu, konkrétní cíle, účelnost projektu,
předpokládaný počet účastníků
- reálnost rozpočtu – zajištění a přiměřenost plánovaných nákladů
- vícezdrojové financování – spoluúčast žadatele minimálně 10% z celkových
nákladů (možno i z jiných než vlastních zdrojů)
- přínos pro občany Prahy 9
- hodnocena bude i spolupráce s MČ Praha 9 na akcích pro veřejnost

II. Programy humanitární a sociální
1. Sociální služby
Cíl programu:
- podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují registrované sociální
služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů. Služba je registrována v Registru poskytovatelů sociálních
služeb nejpozději v uplynulém kalendářním roce. Služba je poskytována v souladu
se Standardy kvality sociálních služeb a v souladu s Prioritami Hl. města Prahy a
Městské části Praha 9

Určení:
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají
projekty v oblasti sociálních služeb
- pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o občany MČ
Prahy 9
Podmínky:
- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je projekt
určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů.
Kritéria pro hodnocení žádostí ve II. programu bod 1:
- splnění formálních náležitostí žádosti
- soulad žádosti s Prioritami Hl. města Prahy a MČ Praha 9
- přínos projektu pro občany Prahy 9, danou cílovou skupinu. Při hodnocení bude
zohledněn počet klientů s trvalým bydlištěm na Praze 9 užívajících tuto službu
(včetně dalších kvantifikátorů pro sociální služby)
- transparentnost – kvalita popisu projektu, konkrétní cíle, účelnost projektu
- reálnost rozpočtu – zajištění a přiměřenost plánovaných nákladů; vícezdrojové
financování – spoluúčast žadatele minimálně 10% z celkových nákladů (možno i
z jiných než vlastních zdrojů)
- dlouhodobost - bude hodnocena udržitelnost služby a dosavadní zkušenosti
poskytovatele s realizací služby

2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
Cíl programu:
- podpořit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů Městské části
Praha 9
- podpořit klubovou činnost a jednorázové rekondiční pobyty pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Určení:
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají
projekty v oblasti sociální a humanitární
- pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o občany MČ
Prahy 9
Podmínky:
- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je projekt
určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů.

Kritéria pro hodnocení žádostí ve II. programu bod 2:
- splnění formálních náležitostí žádosti
- přínos projektu pro občany Prahy 9, danou cílovou skupinu. Při hodnocení bude
zohledněn počet klientů s trvalým bydlištěm na Praze 9 využívajících tuto službu
- transparentnost – kvalita popisu projektu, konkrétní cíle, účelnost projektu
- reálnost rozpočtu – zajištění a přiměřenost plánovaných nákladů; vícezdrojové
financování – spoluúčast žadatele minimálně 10% z celkových nákladů (možno i
z jiných než vlastních zdrojů)

3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným
občanům
Cíl programu:
- podpořit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů Městské
části Praha 9
- podpořit projekty, které jsou zaměřeny na cílovou skupinu
Určení:
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají
projekty v oblasti sociální a humanitární
- pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o občany
MČ Prahy 9
Podmínky:
- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je
projekt určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů.
Kritéria pro hodnocení žádostí ve II. programu bod 3:
- splnění formálních náležitostí žádosti
- soulad žádosti s Prioritami Hl. města Prahy a MČ Praha 9
- přínos projektu pro občany Prahy 9, danou cílovou skupinu. Při hodnocení bude
zohledněn počet klientů s trvalým bydlištěm na Praze 9 užívajících tuto službu
(včetně dalších kvantifikátorů pro sociální služby)
- transparentnost – kvalita popisu projektu, konkrétní cíle, účelnost projektu
- reálnost rozpočtu – zajištění a přiměřenost plánovaných nákladů; vícezdrojové
financování – spoluúčast žadatele minimálně 10% z celkových nákladů (možno i
z jiných než vlastních zdrojů)
- dlouhodobost - bude hodnocena udržitelnost služby a dosavadní zkušenosti
poskytovatele s realizací služby

Vyhlášení Programů pro poskytování dotací pro rok 2020 bylo schváleno
Zastupitelstvem Městské části Praha 9 dne 19.11.2019 usnesením č. Us ZMČ 134/19.
Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno nahlédnout po předchozí dohodě
na Odboru ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9.

