Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
pro podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality ve Zlínském kraji
vyhlášená Zlínským krajem
(dále jen „Výzva“)
1. Referenční číslo PF09-10

2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a)
- Podpora projektů v oblasti sociální prevence s důrazem na doplnění chybějících služeb v síti
aktivit prevence kriminality ve Zlínském kraji. Jedná se o služby, které nejsou definovány jako
základní sociální služby v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo podporovány ze
zdrojů MPSV či jiných zdrojů Zlínského kraje nebo zdrojů EU.
-

Podpora informačních projektů a projektů situační prevence zaměřených na zvýšení
bezpečnosti v lokalitách významných pro cestovní ruch nebo dopravní uzly s vysokou migrací
osob a zatížených vyšší mírou kriminality nebo ohrožení zejména pro rizikové skupiny osob,
u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou oběťmi trestné činnosti.

-

Podpora projektů, jejichž obsahem jsou vzdělávací aktivity v rámci kraje pro zainteresované
odborníky z resortů školství, sociálních věcí, zdravotnictví a neziskových organizací, jejichž
cílem bude šíření úspěšných metodik, postupů a příkladů dobré praxe v prevenci kriminality.

-

Podpora projektů, jejichž obsahem je informování široké veřejnosti o problematice prevence
kriminality obecně nebo konkrétního příkladu na území daného města nebo obce.

(b) Územní vymezení: Zlínský kraj.
(c) Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů v rámci podprogramu je stanoveno na:
31.12.2010.
3. Celková částka pro tuto Výzvu 500.000,-Kč
4. Minimální a maximální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt: 20.000,-Kč
(b) Maximální částka podpory na 1 projekt: 200.000,-Kč
(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisícikoruny dolů.
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena z Programového fondu
(maximální míra podpory): 80 %

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
5. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
Obce a města Zlínského kraje s počtem obyvatel do 25 000, přičemž žadatel může podat v rámci
podprogramu nejvýše 1 projekt.
Způsobilost výdajů projektu musí být v souladu s bodem 2.1.3 v “Informaci pro žadatele“.

6. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy v “Informaci pro žadatele“, která je uveřejněna
spolu s tímto oznámením na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji
můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Zlínský kraj informuje, že prostřednictvím tohoto podprogramu budou obce Zlínského kraje do
25.000 obyvatel zasílat své investiční projekty v oblasti prevence kriminality adresované
Ministerstvu vnitra ČR, které rozhoduje o jejich podpoře a následně zasílá státní finanční prostředky
přímo jednotlivým žadatelům. Tyto žádosti musí být na standardizovaných formulářích
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zveřejněných na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz. Konečný termín pro příjem
Žádostí je uveden v bodě 7 této výzvy. Veškeré informace jsou obsaženy v “Informaci pro žadatele“
bod 5.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (včetně referenčního čísla této
Výzvy, které je uvedeno v bodě 1. na elektronickou adresu: petr.horyansky@kr-zlinsky.cz, příp. na
tel. 577 043 179.
7. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem Žádostí je dne 5.2.2010 12:00 hodin. V této lhůtě je nutné žádost doručit
na adresu uvedenou v Informacích pro žadatele. Žádosti doručené po tomto termínu budou
automaticky zamítnuty.
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí
podpory
BŘEZEN 2009

Ing. Jan Kostelecký v.r.
vedoucí odboru
Vyvěšeno: 12.1.2010
Sejmuto:

8.2.2010
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