Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem

Dotační program
pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014
I. Základní ustanovení
Podpora poskytována Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti protidrogových aktivit je
v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů,
Národní strategií protidrogové politiky České republiky na období 2010-2018,
Strategií protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018.
1. Cíle dotačního programu
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb, včetně programů a služeb
uvedených v čl. II. odst. 5.3. tohoto dotačního programu, se zaměřením na specifickou
primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových
závislostí dle následujících priorit:
podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se
zvýšeným rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením
na intervenční programy,
podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů
rizik v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů,
sekundární a terciární protidrogové prevence,
podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech
specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární
protidrogové prevence,
podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich
blízkými,
podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich
blízkými,
podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách,
podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů
chráněného bydlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog,
podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog
a snižování rizik spojených s užíváním drog,
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podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu.
2. Okruh žadatelů
Oprávněnými předkladateli žádostí mohou být: občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické
osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a které mají sídlo
(bydliště) nebo působí na území Jihomoravského kraje nebo jejich činnost má přínos pro
Jihomoravský kraj a jsou uvedeny ve Strategii protidrogové politiky Jihomoravského kraje na
období 2010-2018 v síti zařízení. Oprávněnými předkladateli žádosti nemohou být
příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem.
3. Lokalizace dotačního programu
Projekt, na který je žádána dotace, musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo
jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.
4. Výše celkové částky určené na dotační program
O skutečné výši finančních prostředků na tento dotační program rozhodne Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje při přípravě rozpočtu.
Minimální a maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.
5. Předmět dotace
Předmětem dotačního programu pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014 je poskytnutí
účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci
projektů certifikovaných1 protidrogových programů a služeb, nebo programů a služeb
uvedených v čl. II. odst. 5.3. tohoto dotačního programu, realizovaných v roce 2014 se
zaměřením na prevenci drogových závislostí dle priorit výše uvedených v čl. I. odst. 1 tohoto
dotačního programu.
II. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů
Minimální podíl spoluúčasti žadatele na uznatelných výdajích projektu z vlastních nebo jiných
zdrojů činí 30 %. Do vlastních nebo jiných zdrojů nelze zahrnout finanční prostředky,
které nejsou evidovány v účetnictví žadatele.
2. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace
Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Finanční výdaje uskutečňované z prostředků dotace nebo z vlastních i jiných zdrojů k úhradě
nákladů projektu lze v zásadě provést nejpozději do 31. 12. 2014.
Ostatní osobní náklady (mzdy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti),
odvody na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu vzniklých v prosinci daného roku lze
provést nejpozději do 15. 1. 2015.
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Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným
kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti dle usnesení vlády č. 300/2005 a podle usnesení vlády č. 693/2006.
O přidělení certifikace rozhoduje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě návrhu Výboru
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací.
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3. Platební podmínky
Dotace bude příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, a to do 30-ti dnů
ode dne uzavření smlouvy bezhotovostním převodem na účet úspěšného žadatele (dále také
„příjemce“) jednorázovou splátkou.
4. Výdaje projektu
Výdaje projektu, které nelze hradit z dotace
úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary,
výdaje na zahraniční cesty,
nákup mobilních telefonů.
Výdaje, které nelze zahrnout do uznatelných výdajů projektu
nákup automobilů a jiných motorových vozidel, úhradu leasingu,
odpisy majetku,
příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců,
úhradu členských příspěvků,
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost příjemců dotace,
pokuty a jiné sankce,
úhradu úroků z úvěrů, půjček a jistin,
úhradu nevyúčtovaných záloh.
5. Podmínky pro poskytnutí dotace
5.1. Dotace je přísně účelová. Je poskytována na konkrétní projekt specifikovaný ve
formuláři žádosti. Příjemce smí použít dotaci výhradně dle smlouvy o poskytnutí
dotace, jejíž součástí je předložená žádost a její povinné přílohy.
5.2. Účelovou dotaci na poskytování služeb, které jsou sociální službou ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze poskytnout pouze registrovanému
poskytovateli sociálních služeb. Žadatel o dotaci ke dni podání nemusí být registrován
jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Tuto povinnost musí žadatel splnit nejpozději ke dni začátku realizace
projektu.
Služba musí být řádně certifikována po celou dobu, na kterou bude dotace poskytnuta.
Pokud platnost certifikátu odborné způsobilosti služby (dále jen „certifikátu“) končí
v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, potom je povinností příjemce dotace
postupovat tak, aby byla zajištěna kontinuita certifikace služby po celou dobu
realizace projektu, tzn. požádat o novou certifikaci min. 60 kalendářních dnů před
ukončením platnosti stávajícího certifikátu. V přechodném období se považuje za
splnění této podmínky kladný výsledek místního šetření a jeho potvrzení Výborem
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací. Pokud
dotovaná služba ztratí v průběhu roku certifikát, vrátí příjemce dotace za
necertifikované období poměrnou část poskytnuté dotace. Žadatelé, kteří nemohou
doložit platný certifikát v době podání žádosti, z důvodů zahájení činnosti organizace
nebo probíhajícího procesu certifikace v dané organizaci, který ještě nebyl ukončen,
jsou oprávněni kopii certifikátu doložit dodatečně, nejpozději při vyúčtování dotace
Jihomoravskému kraji (dále také „poskytovatel“). V případě, že dotovaná služba
nezíská v průběhu roku 2014 certifikát, vrátí příjemce dotace celou výši poskytnuté
dotace.
5.3. Služby a programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti:
Programy dlouhodobé prevence rizikového chování;
Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě;
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5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Dílny pro uživatele drog;
Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivity služeb;
Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborné či
laické veřejnosti.
Dotace je poskytována na základě smlouvy.
Projekt nesmí generovat zisk.
Příjemce nesmí z dotace z rozpočtu kraje poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výdajů spojenou
s realizací činnosti, na kterou byly prostředky poskytnuty.
Příjemce je povinen používat dotaci z krajského rozpočtu transparentně, hospodárně a
efektivně.

6. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.
7. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Možná, krajský protidrogový koordinátor JMK
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, pracoviště Cejl 73, kancelář č. 161
tel.: 541 658 310
e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
III. Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
1. Vyhlášení dotačního programu
Dotační program bude vyhlášen Jihomoravským krajem do 5-ti dnů od schválení příslušným
orgánem Jihomoravského kraje. Dotační program bude zveřejněn na úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a webových stránkách Jihomoravského kraje www.krjihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace → Dotační portál JMK → Prevence a požární
ochrana) a na školském portálu JMK www.jmskoly.cz (sekce Dotace a granty → Dotační
programy odboru školství JMK).
2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
Žádosti se podávají ve lhůtě od 5. 11. 2013 do 6. 12. 2013.
Elektronický formulář žádosti je k dispozici na dotačním portále http://dotace.krjihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi formuláře a odešle ji
prostřednictvím elektronické aplikace. Následně obdrží do e-mailu kontrolní kód,
který slouží ke kontrole stavu žádosti.
Elektronicky vyplněný formulář se vytiskne a včetně povinných příloh odevzdá na
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo odešle poštou na adresu:
Jihomoravský kraj, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Ke splnění
lhůty pro podání žádosti stačí, aby žadatel předal žádost adresovanou Jihomoravskému
kraji k poštovní přepravě v poslední den lhůty.
3. Hodnocení žádostí
Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami, které jsou v souladu
s vyhlášeným dotačním programem, podané ve lhůtě pro podávání žádostí. Žádosti, které
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nesplní podmínky dotačního programu nebo nejsou doručeny řádně a včas, budou
administrátorem vyřazeny.
4. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne orgán Jihomoravského kraje příslušný podle
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o výsledku dotačního řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá na
internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a
dotace → Dotační portál JMK → Prevence a požární ochrana) a školském portálu
www.jmskoly.cz (sekce Dotace a granty → Dotační programy odboru školství JMK).
IV. Závěrečná ustanovení
Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014 byl zpracován na základě
Dotačních pravidel schválených na 24. zasedání ZJMK konaném dne 22. 9. 2011 usnesením
č. 1487/11/Z 24.
Tento dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 35. schůzi konané dne
31.10.2013 usnesením č. 2564/13/R 35.
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