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DOTAČNÍ PROGRAM  

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT V SOCIÁLNÍ 
OBLASTI  

 

ŽÁDOST A 
 
Podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 
 
 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 
Tento dotač ní  program se zame r uje na rozvoj a podporu sočia lní čh sluz eb, ktere  jsou poskytova ny na 
u zemí  me sta Chomutova. Jsou souč a stí  sí te  sočia lní čh a souvisejí čí čh sluz eb, ktera  zabezpeč uje potr eby 
obč anu  a stabilizuje jejičh sočia lní  situači. Prostr edničtví m te to sí te  dočha zí  ke sní z ení  sočia lní čh 
handičapu  uz ivatelu , rozví jení  jejičh sčhopností  a ke zleps ení  č i začhova ní  jejičh sočia lní čh kompetenčí  
a sobe stač nosti. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 
Systém sočiálníčh a souvisejíčíčh služeb na území města Chomutova by měl pokrýt čo možná nejširší 
okruh sočiálně a jinak znevýhodněnýčh či znevýhodněním ohroženýčh obyvatel s důrazem na podporu 
neziskového sektoru. Ten by měl být partnerem města při sestavování sítě služeb pro občany města. 
Vzhledem k tomu, že se potřeby občanů mění v souvislosti s migračí obyvatel, stárnutím populače atd., 
je třeba, aby nabídka služeb reagovala na tyto změny.  
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 
1 850 000,- Kč  (slovy: jeden milion osm sto tisí č korun č esky čh). 
 
 



 

Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti 

 
Maxima lní  č a stka: 100 000,- Kč  pro z adatele, kter í  spolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  ORP 
Chomutov a poskytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova dle Registru poskytovatelu  sočia lní čh sluz eb. 
  
Maxima lní  č a stka: 20 000,- Kč  pro z adatele, kter í  nespolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  ORP 
Chomutova nebo neposkytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova, avs ak poskytují  sluz by pro obyvatele 
me sta Chomutova dle Registru poskytovatelu  sočia lní čh sluz eb. 
 
Maxima lne  50 % uznatelny čh na kladu . 
Ž adatel je v programu opra vne n podat maxima lne  5 z a dostí . 
 
Poskytovatele  sočia lní čh sluz eb jsou dle za kona č . 108/2006 Sb., ve zne ní  pozde js í čh pr edpisu , povinni 
k z a dosti o dotači doloz it platne  Pove r ení  k zajis te ní  dostupnosti poskytova ní  sočia lní čh sluz eb. 
Poskytovatele  sočia lní čh sluz eb pr edloz í  jako pr í lohu kopii z a dosti o dotači pr edloz enou v programu 
Krajske ho u r adu Ú stečke ho kraje Podpora sočia lní čh sluz eb v Ú stečke m kraji vč etne  rozpoč tu sočia lní  
sluz by.  
 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 
Sočia lní  komise posoudí , zda jednotlive  z a dosti spln ují  pr edepsany  u č el podpory podle ní z e uvedeny čh 
krite rií .  
 
Hodnocení pro žadatele spolupracující v rámci komunitního plánování: 

Spolupra če v ra mči komunitní ho pla nova ní  sočia lní čh a souvisejí čí čh sluz eb ORP Chomutov – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů   

- žadatel spolupračuje při zpračovávání, realizači a vyhodnočení Komunitního plánu sočiálníčh 
a souvisejíčíčh služeb ORP Chomutov – max. 1 bod, 

- žadatel se účastní jednání pračovníčh skupin komunitního plánování sočiálníčh a souvisejíčíčh 
služeb ORP Chomutov – 4 body při účasti min. 50 % v předchozím roce, 0 bodů při účasti nižší než 
50 % v předchozím roce. 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (2 body), 
- u žádosti A odpovídá rozpočet sočiální služby rozpočtu sočiální služby předloženému 

v dotačním programu KÚÚK Podpora sočiálníčh služeb v Ústečkém kraji (2 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje 

(2 body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů/intervenčí/kontaktů/lůžek, pro které je služba či aktivita určena a kteří 

ji využívají, počet uničitníčh klientů z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova 

(2 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh prostředků na 

počet klientů/intervenčí/kontaktů/lůžek (4 body), 



- u žádosti A dodržení povinného podílu spolufinančování ve výši 5 % nebo 8 % z čelkového 

finančování, max. však 100 tis. Kč (2 body), 

- u žádosti A je zajištěno spolufinančování služby i z jinýčh zdrojů – národní a evropské zdroje (2 

body). 

 

Hodnocení pro žadatele nespolupracující v rámci komunitního plánování: 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (2 body), 
- u žádosti A odpovídá rozpočet sočiální služby rozpočtu sočiální služby předloženému 

v dotačním programu KÚÚK Podpora sočiálníčh služeb v Ústečkém kraji (2 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje 

(2 body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů/intervenčí/kontaktů/lůžek, pro které je služba či aktivita určena a kteří 

ji využívají, počet uničitníčh klientů z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova 

(2 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh prostředků na 

počet klientů/intervenčí/kontaktů/lůžek (4 body), 

- u žádosti A dodržení povinného podílu spolufinančování ve výši 5 % nebo 8 % z čelkového 

finančování, max. však 100 tis. Kč (2 body), 

- u žádosti A je zajištěno spolufinančování služby i z jinýčh zdrojů – národní a evropské zdroje 

(2 body). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽÁDOST B  

 

Podpora služeb v sociální oblasti neregistrovaných dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

Tento dotač ní  program se zame r uje na rozvoj a podporu neregistrovany čh sluz eb, ktere  jsou 
poskytova ny na u zemí  me sta Chomutova. Jsou souč a stí  sí te  sočia lní čh a souvisejí čí čh sluz eb, ktera  
zabezpeč uje potr eby obč anu  a stabilizuje jejičh sočia lní  situači. Prostr edničtví m te to sí te  dočha zí  ke 
sní z ení  sočia lní čh handičapu  uz ivatelu , rozví jení  jejičh sčhopností  a ke zleps ení  č i začhova ní  jejičh 
sočia lní čh kompetenčí  a sobe stač nosti. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Systém sočiálníčh a souvisejíčíčh služeb na území města Chomutova by měl pokrýt čo možná nejširší 
okruh sočiálně a jinak znevýhodněnýčh či znevýhodněním ohroženýčh obyvatel s důrazem na podporu 
neziskového sektoru. Ten by měl být partnerem města při sestavování sítě služeb pro občany města. 
Vzhledem k tomu, že se potřeby občanů mění v souvislosti s migračí obyvatel, stárnutím populače atd., 
je třeba, aby nabídka služeb reagovala na tyto změny.  
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 

400 000,- Kč  (slovy: č tyr i sto tisí č korun č esky čh). 
 

Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti 

 
Maxima lní  č a stka: 50 000,- Kč  pro z adatele, kter í  spolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  ORP 
Chomutov a poskytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova. 

Maxima lní  č a stka: 10 000,- Kč  pro z adatele, kter í  nespolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  ORP 
Chomutova a poskytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova. 

Maxima lne  85 % uznatelny čh na kladu . 

Ž adatel je v programu opra vne n podat maxima lne  2 z a dosti. 

 
 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

Sočia lní  komise posoudí , zda jednotlive  z a dosti spln ují  pr edepsany  u č el podpory podle ní z e uvedeny čh 
krite rií .  
 
 
 
 



Hodnocení pro žadatele spolupracující v rámci komunitního plánování: 

Spolupra če v ra mči komunitní ho pla nova ní  sočia lní čh a souvisejí čí čh sluz eb ORP Chomutov – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů   

- žadatel spolupračuje při zpračovávání, realizači a vyhodnočení Komunitního plánu sočiálníčh 
a souvisejíčíčh služeb ORP Chomutov – max. 1 bod, 

- žadatel se účastní jednání pračovníčh skupin komunitního plánování sočiálníčh a souvisejíčíčh 
služeb ORP Chomutov - 4 body při účasti min. 50 % v předchozím roce, 0 bodů při účasti nižší než 
50 % v předchozím roce. 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (4 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje (2 

body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů, pro které je služba či aktivita určena a kteří ji využívají, počet klientů 

z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova (3 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh prostředků na 

počet klientů (7 bodů). 

 

Hodnocení pro žadatele nespolupracující v rámci komunitního plánování: 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (4 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – žadatel 
může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje 

(2 body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů, pro které je služba či aktivita určena a kteří ji využívají, počet klientů 

z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova (3 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh prostředků na 

počet klientů (7 bodů). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽÁDOST C 

 

Podpora aktivit v sociální oblasti 
 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 
Tento dotační program má za číl podpořit aktivity jednorázového čharakteru v sočiální oblasti. 
Jednorázovými aktivitami je myšlena například organizače zájmovýčh programů pro sočiálně 
znevýhodněné děti, aktivizačníčh a kulturníčh programů pro seniory nebo krátkodobé programy 
pro handičapované občany. Obečným čílem tohoto programu je pomoči sočiálně znevýhodněným 
či znevýhodněním ohroženým občanům smysluplně trávit volný čas a tím zlepšovat kvalitu jejičh 
života. 
 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Na ru st nabí dky aktivit v sočia lní  oblasti si klade za čí l rozs í r it s ka lu nabí zeny čh č inností  s du razem 
na volnoč asove  aktivity sočia lne  a jinak znevy hodne ny čh č i znevy hodne ní m ohroz eny čh obyvatel 
me sta Chomutova. Cí lem je, aby znevy hodne ny m obč anu m bylo umoz ne no zvolit si finanč ne  
dostupny  zpu sob tra vení  volne ho č asu, ktery  pr ispe je k jejičh čelkove mu rozvoji a zač lene ní  
do ve ts inove  společ nosti. 
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 

250 000,- Kč  (slovy: dve  sto padesa t tisí č korun č esky čh). 
 

Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti 

 

Maxima lní  č a stka: 30 000,- Kč  pro z adatele, kter í  spolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  ORP 
Chomutov a poskytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova. 

Maxima lní  č a stka: 10 000,- Kč  pro z adatele, kter í  nespolupračují  v ra mči komunitní ho pla nova ní  
ORP Chomutova a poskytují  sluz by na u zemí  me sta Chomutova. 

Maxima lne  50 % uznatelny čh na kladu . 

Ž adatel je v programu opra vne n podat maxima lne  2 z a dosti. 
 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Sočia lní  komise posoudí , zda jednotlive  z a dosti spln ují  pr edepsany  u č el podpory podle ní z e 
uvedeny čh krite rií .  
 
 
 
 
 
 



Hodnocení pro žadatele spolupracující v rámci komunitního plánování: 

Spolupra če v ra mči komunitní ho pla nova ní  sočia lní čh a souvisejí čí čh sluz eb ORP Chomutov – 
žadatel může obdržet max. 5 bodů 

- žadatel spolupračuje při zpračovávání, realizači a vyhodnočení Komunitního plánu 
sočiálníčh a souvisejíčíčh služeb ORP Chomutov – max. 1 bod, 

- žadatel se účastní jednání pračovníčh skupin komunitního plánování sočiálníčh 
a souvisejíčíčh služeb ORP Chomutov - 4 body při účasti min. 50 % v předchozím roce, 0 bodů 
při účasti nižší než 50 % v předchozím roce. 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (4 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – 
žadatel může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje 

(2 body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů, pro které je služba či aktivita určena a kteří ji využívají, počet klientů 

z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova (3 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh 

prostředků na počet klientů (7 bodů). 

 

Hodnocení pro žadatele nespolupracující v rámci komunitního plánování: 

Žpračova ní  z a dosti – žadatel může obdržet max. 10 bodů   
- představení čelkové činnosti žadatele (2 body), 
- popis čílů služby či aktivity ve vazbě na čílovou skupinu (4 body), 
- v textu žádosti nebo v příloze řádně zdůvodněné položky rozpočtu navázané na číle služby 

či aktivity (4 body). 

Potr ebnost sluz by, aktivity v souladu se strategičky mi dokumenty me sta č i Ú stečke ho kraje – 
žadatel může obdržet max. 5 bodů 

- služba je poskytována v souladu se strategičkými dokumenty města nebo Ústečkého kraje 

(2 body), 

- zdůvodnění potřebnosti služby či aktivity v ORP Chomutov (3 body).  

Efektivnost vynaloz eny čh prostr edku  – žadatel může obdržet max. 10 bodů 

- čelkový počet klientů, pro které je služba či aktivita určena a kteří ji využívají, počet klientů 

z Chomutova/příp. z ORP Chomutov kromě města Jirkova (3 body), 

- hospodárné využití finančníčh prostředků – porovnání požadovanýčh finančníčh 

prostředků na počet klientů (7 bodů). 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

Pra vnička  osoba, její mz  hlavní m pr edme tem č innosti není  podnika ní . Podnika ní m se pro u č ely 
tohoto programu rozumí  vy de leč na  č innost vykona vana  samostatne  na vlastní  u č et a odpove dnost 
z ivnostensky m nebo obdobny m zpu sobem se za me rem č init tak soustavne  za u č elem dosaz ení  
zisku. Žpu sobily m z adatelem není  pr í spe vkova  organizače. 

 
 



Lhůta pro podání žádosti 

 

Od 1. 1. 2022 do 10. 2. 2022 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

20. 5. 2022 

  

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Stanovují  Ža sady poskytova ní  dotačí  z rozpoč tu statuta rní ho me sta Chomutova. 

 

Vzor žádostí plus přílohy 
 

 

 

   Samostatny  materia l (dostupny  na grantove m porta lu me sta). 
 

Schvalovací doložka 
 

 

   Program byl sčhva len usnesení m RSMCH č . 763/21 dne 08.11.2021. 

 
 

 

 

 

 

Kontakty 

Kontakt na pračovní ka pro dotač ní  a grantovou politiku 

S a rka S vehlova , 474 637 150, s.svehova@čhomutov-mesto.čz 

Kontakt na sočia lní  komisi 

sočialnikomise@čhomutov-mesto.čz 

  

 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni
mailto:s.svehova@chomutov-mesto.cz
mailto:socialnikomise@chomutov-mesto.cz

