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Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022 

Dotace na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

Účel podpory  

 

Dotaci je možno poskytnout právnickým a fyzickým osobám na 

financování běžných výdajů souvisejících s aktivitami v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

A) Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti podpory 

zdraví a navazujících služeb. 
 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním. 
 

A.2. Hipoterapie, canisterapie. 
 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb. 
 
 

B) Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 
 

B.1. Nábor, vzdělávání, supervize dobrovolníků. 
 

C) Další navazující aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 
 
 

C.1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

Důvody podpory 

Podpora činnosti subjektů působících na území statutárního města 

Jablonec nad Nisou v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Podpora 

bude poskytnuta v souladu se Zásadami pro poskytování dotací 

a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

(dále jen SMJN). 

Předpokládaný celkový 

objem peněžních 

prostředků vyčleněných 

v rozpočtu SMJN na 

podporu stanoveného 

účelu 

100.000,- Kč 

Administrátor 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb 

MMJN 

Kontaktní osoba 
Ivana Slámová, DiS., tel. 483 357 656,  

e-mail: slamova@mestojablonec.cz  

Odkaz na webové stránky www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html 

Datum zveřejnění 

dotačního programu 
17. prosince 2021 

Datum zahájení příjmu 

žádostí 
17. ledna 2022 

Datum ukončení příjmu 

žádostí 
  9. února 2022 v 17:00 hodin 

 

Výše dotace a způsobilost nákladů 

Minimální výše 

poskytnuté dotace 

 

1.000,- Kč 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
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Maximální výše 

poskytnuté dotace 

v jednotlivých kategoriích 

1 žadateli. 

A) Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti podpory 

zdraví a navazujících služeb. 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním. 

Maximální výše podpory 5.000,- Kč. 
 

A.2. Hipoterapie, canisterapie. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 
 

B) Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

B. 1. Nábor, vzdělávání, supervize dobrovolníků. 

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 
 

C) Další navazující aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 

C. 1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví.  

Maximální výše podpory 10.000,- Kč 

Maximální výše dotace 

SMJN ze způsobilých 

nákladů (v %) 

80 % 

Způsobilé náklady 
Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě. 

Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu neinvestičních nákladů na 

realizaci aktivity. 

Nezpůsobilé náklady  

• Bankovní poplatky, úroky z úvěru a půjček 

• Nákupy pozemků nebo budov 

• Rekonstrukce a opravy nemovitostí 

• Finanční leasing 

• Cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby 

a nesouvisejí s obsahem předkládaného projektu a typu služby 

• Cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném zněn 

• Zálohová faktura bez konečné fakturace; výjimku tvoří zálohy na 

energie, kdy konečná fakturace (vyúčtování) bude dodána po 

uplynutí fakturačního období 

• Účetní doklady nesplňující podmínky uvedené ve smlouvě 

• Mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů 

pro zaměstnance ve veřejných službách a správě dle zákona 

č. 143/1992 Sb., v platném znění 

• Náklady na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 

• Alkohol, tabákové výrobky 

Ostatní podmínky dotace 

A. Okruh žadatelů 

Právnické a fyzické osoby, realizující aktivity na území města Jablonec 

nad Nisou, které nedluží finanční prostředky SMJN nebo jím zřízeným 

organizacím a založeným společnostem. 
 

Podpora se nevztahuje na registrované služby: 

dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Příspěvkové organizace nejsou oprávněnými žadateli (je upřednostněn 

příspěvek zřizovatele).   

Příjemci čtyřletých dotací z rozpočtu SMJN nejsou oprávněnými žadateli. 

B. Forma podpory Účelová neinvestiční dotace 
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C. 
Termín realizace 

aktivit 
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 

D. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti 

 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím 

formuláře „Žádost o dotaci na podporu aktivit v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou“. 

Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny 

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou. Žadatel předkládá na každou 

aktivitu samostatnou žádost. 

Formuláře i Zásady jsou dostupné na webu města: 

www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html. 

Originál žádosti podepsaný statutárním zástupcem musí být podán 

v období od 17. ledna 2022 do 9. února 2022 do 17:00 hodin jedním 

z následujících způsobů: 

1. osobně do Informačního střediska Magistrátu města Jablonec nad 

Nisou v jeho provozní době. Žádost musí být osobně předána 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje 

čas, který bude na předané žádosti vystaven pověřeným úředníkem 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

2. zaslán poštou na adresu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to 

v řádně uzavřené obálce značené nápisem „Dotační program na 

podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví“ a opatřené 

razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či 

jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. Obálka musí být viditelně 

označena též kontaktní adresou žadatele. Žádost musí být doručena 

nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne 

9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje 

čas, který bude na předané žádosti vystaven pověřeným úředníkem 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 
 

Adresa pro doručování žádostí: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou 

Zároveň musí být naskenovaný originál žádosti včetně podpisu 

a všech příloh ve formátu pdf zaslán elektronicky na e-mailovou 

adresu slamova@mestojablonec.cz . Doručení na e-mailovou adresu 

má pouze informativní charakter a nezakládá tak účinky podání 

žádosti. 

Dále je možné žádost podat elektronickou formou, a to následujícími 

způsoby: 

1. prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným 

elektronickým podpisem ve formátu pdf. Datová zpráva musí být 

podána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 

dne 9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání žádosti se 

považuje čas podání (odeslání) datové zprávy. 

ID datové schránky: wufbr2a 

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf 

na e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz . Žádost 

musí být zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání 

žádostí, tj. dne 9. 2. 2022 do 17:00 hodin. Za okamžik podání 

žádosti se považuje čas odeslání e-mailu. 

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno. 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
mailto:epodatelna@mestojablonec.cz


 
 

4 

E. 
Povinné přílohy 

k žádosti 

Požadované přílohy jsou uvedeny na závěr formuláře žádosti. 

V případě, že žadatel předkládá žádost o dotaci na více aktivit, 

předloží opakující se přílohy jen v jednom vyhotovení. 

 

F. 
Hodnocené 

oblasti 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO 

OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ. 

Kritéria přijatelnosti* ANO NE 

I. Žadatel je oprávněným příjemcem pro tento dotační program     

II. Projekt je v souladu s účelem podpory uvedeným v tomto 

dotačním programu.     

III. Požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné 

výše dotace.     

IV. Požadovaná dotace nepřevyšuje maximální výši dotace SMJN 

ze způsobilých nákladů.     

V. Všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé.     

VI. Dodržení zásad vyúčtování u dotace poskytnuté v minulém 

roce     

Žádost je způsobilá k dalšímu hodnocení     

*Pokud opověď 1x NE - žádost nebude dále hodnocena.   

Hodnocení žadatele 
bodová 

dotace   

Organizace působící na území města    

3 roky a více 10  

1 - 3 roky 5  

nově - do 1 roku 0  

Působnost aktivity    

místní - pro občany SMJN 10  

regionální - v rámci ORP 5  

nadregionální - více ORP, není jasně doložená působnost 2  

Aktivita - tradiční, zavedená    

ANO - déle jak 3 roky 5  

NE 0  
Spolupráce se SMJN (soulad s koncepční činností města, přispívá ke 

zlepšení zdravotního stavu, sociální situace).    

ANO  5  

NE 0  

Rozpočet aktivity  
bodová 

dotace  

bodová 

škála 

Přiměřenost, přehlednost  0 - 5 

ANO -5, 

ANO 

s výhra- 

dami - 3,          

NE - 0 

Vícezdrojovost financování aktivity 0 - 3 

2 a více 

zdrojů - 3, 

další 1 

zdroj - 1, 

pouze 

SMJN – 0. 
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Typ aktivity - kategorie:     

A - Preventivní, edukační a podpůrná činnost v oblasti 

podpory zdraví a navazujících služeb. 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 

kritérium 
 2 body 

A.1. Rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 
- maximální výše podpory - 5 tis. Kč - 1 organizace - 1 pobyt v roce  

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, cílová 
skupina, počet 

účastníků se 

ZTP, ZTP/P, 
odborné 

vedení aktivity 

(doklad), počet 
dní pobytu 

A.2. Hipoterapie, canisterapie 
- maximální výše podpory - 10 tis. Kč - 1 org. / 1 rok 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová 

skupina, 

počet klientů 

se ZTP, 

ZTP/P, 

odborné 

vedení 

aktivity, 

četnost 

aktivity 

A.3. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek pro 

neregistrované poskytovatele služeb 
- maximální výše podpory - 10 tis. Kč -  pro 1 organizaci a rok/provoz, 

opravy, pořízení pomůcek 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová sku-

pina, počet 

výpůjček/rok, 

zajištěný 

garantovaný 

servis, škála 

nabízených 

pomůcek 

B - Podpora neregistrovaného dobrovolnictví v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví. 
 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 
kritérium 

 2 body 

B.1. Nábor, vzdělávání, supervize, dobrovolníků 
- maximální výše podpory – 10 tis. Kč - 1 org./rok 

0 - 10 

potřebnost 

aktivity, 

cílová 

skupina, 

počet 
dobrovolníků, 
počet 

obsloužených 

klientů, 

úroveň - 

reference 

C - Další navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví. 

bodová 

dotace 

bodová 

škála/ za 

každé splněné 
kritérium 

 2 body 

C.1. Ostatní navazující aktivity v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví.  
- maximální výše podpory 10 tis. Kč 1 org./1 rok  

0 - 10 

Význam/ 
potřebnost 

aktivity, cílová 

skupina, 
četnost akcí, 

počet 

účastníků, 
reference 
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G.  

PŘEPOČÍTÁVACÍ TABULKA PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE 

Počet získaných bodů  Míra navržené dotace v %  

48 - 43 100% 

42 - 37 90% 

36 - 31 80% 

30 - 25 60% 

24 - 19 50% 

18 - 0 0% 

V případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný 

celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu 

aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2022, bude objem navržených 

dotací procentuálně plošně krácen. 

Navržená výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce korun českých. 

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí 

 

Konzultace 

žádostí 

 

Ivana Slámová, DiS. 

tel. 483 357 656 

e-mail: slamova@mestojablonec.cz 

 

od 17. 12. 2021  

do 14. 1. 2022 

 

Příjem žádostí 

 

Informační středisko 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou 

(osobní předání, zaslání poštou, 

zaslání prostřednictvím datové 

schránky, e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem)  

 

od 17. 1. 2022 

do 9. 2. 2022 

do 17:00 hod.   

 

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou 
únor, březen 

2022 

Hodnocení 

a návrh 

na přidělení 

dotace 

Komise humanitní a sociální péče 

RM Jablonec nad Nisou 
březen, duben 

2022 

Schválení 

návrhu 

dotace: 

do 50 tis. Kč 

 

 

 

Rada města 

 

 

květen, červen 

2022  

 

I.  

Oznámení 

o schválení/ 

neschválení 

poskytnutí 

dotace 

Písemně do 30 dnů od schválení návrhu Radou města. 

mailto:slamova@mestojablonec.cz
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J. Právní forma 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy 

(přílohy žádosti) 

Příjemce, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace  

v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží 

pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných 

příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již 

není aktuální nebo jim skončila platnost. 

Ostatní příjemci dotace předkládají: 

- kopii dokladu o právní subjektivitě/výpisu z obchodního rejstříku 

- kopie stanov/zakládací listiny 

- čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči SMJN nebo jím 

zřízeným organizacím a založeným společnostem 

- kopii dokladu o zřízení účtu  

L. 

Termín 

poskytnutí 

dotace 

Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování 

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je 

ke stažení zde: 

www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html 

Podmínky vyúčtování a termíny pro jeho předložení jsou stanoveny 

v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního 

města Jablonec nad Nisou a podrobně budou upraveny ve smlouvě 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.  

N. 

Zrušení 

dotačního 

řízení 

Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby uzavření 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. 

 

Příloha: 

1. Formulář Žádosti o dotaci na podporu aktivit v oblasti sociální péče  

a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html

