
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.2

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ – vyhodnocení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ vyhlášeno Usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019

Nárok na rozpočet:
S nárokem 346 000,- Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného 
rozpočtu na rok 2019 (původně nárokováno 500 000,- Kč)

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 9. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.2-1 Název: bod 20.2 priloha 1.pdf
Hodnocení žádostí o dotaci v 
programu „Podpora rozvoje 
dobrovolnictví v Ústeckém kraji“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ 
uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu



C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci dotací
Termín: 31. 10. 2019

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“. V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 na něj 
byla vyčleněna částka 500 000,- Kč.
Informace o vyhlášení dotačního programu byla zveřejněna na úřední desce od 10. 5. 2019 do 10. 8. 2019. 
Termín pro podávání žádostí o dotaci byl od 13. 6. 2019 do 30. 6. 2019.
Odboru sociálních věcí bylo do tohoto termínu doručeno 6 žádostí o poskytnutí dotace. Celkové náklady činí 
1 729 647,- Kč, celkový požadavek činí 384 592,- Kč. U žádostí bylo provedeno formální a věcné hodnocení. 
Hodnocení probíhalo podle metodiky, která byla uvedena ve výzvě dotačního programu. Každá žádost o 
dotaci byla posuzována samostatně a hodnocení bylo zaznamenáno do tabulky.
Dle vyhlášeného dotačního programu je předmětem podpory fungování dobrovolnických center. Na základě 
provedeného hodnocení doporučujeme podpořit žádosti uvedené v příloze č. 1, které splňují podmínky 
programu.
Dle dotačního programu je alokovaná částka 500 000,- Kč rozdělena alikvotně mezi žádosti, které nebyly 
vyřazeny z dotačního řízení pro formální nedostatky a splnily podmínky programu. Vzhledem k tomu, že 
podmínky programu splnilo 5 ze 6 organizací, budou podpořeny ve výši žádosti o dotaci. Organizace Sociální 
agentura, o.p.s. nesplnila podmínku zajištění alespoň 1 500 dobrovolnických hodin v roce 2018, proto nebyla 
doporučena k finanční podpoře. Na podporu dobrovolnických center bylo použito celkem 346 000,- Kč. V 
rozpočtu kraje zůstane částka ve výši 154 000,- Kč.
Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podoře:
U hospodářské činnosti je podpora poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. 
věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy 
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování tzv. navazujících aktivit na 
sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách. Podpořená činnost poskytovatele sociálních 
služeb nemá hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy 
EU. Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve 
smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené 
účetnictví.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Petra Fünfkirchlerová,
odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 23. 8. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
24.8.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 23. 8. 2019


