Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY
pro Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových
typů chování v roce 2013 vyhlášená Zlínským krajem
(dále jen „Výzva“)
1. Referenční číslo PF07-13
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a)
Podpora sítě kontaktních a poradenských služeb a terénních programů (certifikovaných
RVKPP) pro uživatele návykových látek a jejich rodinné příslušníky (případně pedagogy),
působící v kraji, včetně udržení stávajícího plošného pokrytí kraje terénními výměnnými
programy pro uživatele návykových látek.
Podpora subjektů poskytujících certifikovanou službu specifické primární prevence
s certifikátem MŠMT působící v kraji.
Udržení a rozvoj stávajících, případně vznik nových volnočasových aktivit u existujících,
případně nově vzniklých nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích
s rozšířenou působností) propojených s terénní prací zaměřenou na kontakt
se skupinami neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých a kontaktní prací
ve školách, prováděných formou specializovaných programů primární prevence.
Rozšíření a zkvalitnění základní sítě programů a služeb v oblasti primární prevence
a prevence rizikových typů chování, vytvoření podmínek pro rozvoj kvalitních projektů
neziskových organizací (zejména přednášková a poradenská činnost, dále specifické
volnočasové aktivity mající přímý vztah k prevenci rizikových typů chování).
(b) Územní vymezení: Zlínský kraj.
(c) Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů v rámci podprogramu je stanoveno na:
31. 12. 2013.

3. Celková částka pro tuto Výzvu je 2,500.000,- Kč.

4. Maximální a minimální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:
dotace na činnost kontaktních center ……………………………………………
dotace na činnost terénních programů …………………………………………..
dotace na činnost kontaktních a poradenských center, realizovaných
společně s terénním programem ……………………………………......……….
dotace na činnost NZDM s certifikací MŠMT …………………………………..
dotace na udržení a rozvoj stávajících, případně vznik nových
volnočasových aktivit
u existujících, případně nově
vzniklých
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích
s rozšířenou působností) propojených s terénní prací zaměřenou na kontakt
se skupinami neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých
a kontaktní prací ve školách, prováděných formou specializovaných
programů primární prevence……………………………………………………….
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100.000,-Kč
100.000,-Kč
100.000,-Kč
100.000,-Kč

50.000,-Kč

dotace na rozšíření a zkvalitnění základní sítě programů a služeb v oblasti
primární prevence a prevence rizikových typů chování, vytvoření podmínek
pro rozvoj kvalitních projektů neziskových organizací (zejména přednášková
a poradenská činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý
vztah k prevenci rizikových typů chování)...……………………………………...

50.000,-Kč

(b) Maximální částka podpory na 1 projekt:
dotace na činnost kontaktních center ……………………………………………
dotace na činnost terénních programů …………………………………………..
dotace na činnost kontaktních a poradenských center, realizovaných
společně s terénním programem ……………………………………......……….
dotace na činnost NZDM s certifikací MŠMT …………………………………..
dotace na udržení a rozvoj stávajících, případně vznik nových
volnočasových aktivit
u existujících, případně nově
vzniklých
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích
s rozšířenou působností) propojených s terénní prací zaměřenou na kontakt
se skupinami neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých
a kontaktní prací ve školách, prováděných formou specializovaných
programů primární prevence……………………………………………………….
dotace na rozšíření a zkvalitnění základní sítě programů a služeb v oblasti
primární prevence a prevence rizikových typů chování, vytvoření podmínek
pro rozvoj kvalitních projektů neziskových organizací (zejména přednášková
a poradenská činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý
vztah k prevenci rizikových typů chování)...……………………………………...

250.000,-Kč
200.000,-Kč
450.000,-Kč
200.000,-Kč

100.000,-Kč

100.000,-Kč

(schválená i proplácená podpora bude zaokrouhlena na celé tisíce koruny dolů)
.
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena z Programového fondu
(maximální míra podpory):
dotace na činnost kontaktních center ……………………………………………
dotace na činnost terénních programů …………………………………………..
dotace na činnost kontaktních a poradenských center, realizovaných
společně s terénním programem ……………………………………......……….
dotace na činnost NZDM s certifikací MŠMT …………………………………..
dotace na udržení a rozvoj stávajících, případně vznik nových
volnočasových aktivit
u existujících, případně nově
vzniklých
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (prioritně v obcích
s rozšířenou působností) propojených s terénní prací zaměřenou na kontakt
se skupinami neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých
a kontaktní prací ve školách, prováděných formou specializovaných
programů primární prevence……………………………………………………….
dotace na rozšíření a zkvalitnění základní sítě programů a služeb v oblasti
primární prevence a prevence rizikových typů chování, vytvoření podmínek
pro rozvoj kvalitních projektů neziskových organizací (zejména přednášková
a poradenská činnost, dále specifické volnočasové aktivity mající přímý
vztah k prevenci rizikových typů chování)...……………………………………...
Procentní vyjádření bude zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa.
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30 %
30 %
30 %
40 %

80 %

80 %

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
5. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
-

-

Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
Obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Církevní právnická osoba založená podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Nadace nebo nadační fond založený podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech, ve znění pozdějších právních předpisů.

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 dokumentu “Informaci pro žadatele“, který je
uveřejněn spolu s tímto oznámením na internetové stránce Zlínského kraje na adrese
www.kr-zlinsky.cz (v sekci Dotace a granty) nebo si jej můžete vyžádat na adrese a telefonu
uvedeném níže.
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 o poskytnutí podpory je dne 7. 2. 2013 ve 12:00 hodin. V této
lhůtě je nutné Žádost o poskytnutí podpory doručit na adresu uvedenou v Informacích pro žadatele.
Žádosti o poskytnutí podpory doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.

8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí
podpory
DUBEN 2013

Mgr. Štěpánka Pokorníková v.r.
vedoucí Odboru Kancelář hejtmana

Vyvěšeno: 08. 1. 2013
Sejmuto:

07. 2. 2013
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