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náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

MUCB 7582/2022

Výzva v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 139/2022 ze dne 9.2.2022

vyhlašuji Výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2022
v rámci

PROGRAMU PODPORY AKTIVIT V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Účel dotačního programu: Účelem programu je podpora zajištění registrovaných sociálních služeb
poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podpora služeb a programů, které se
sociálními službami souvisejí nebo na ně navazují.
Typ dotace: neinvestiční – jednorázový příspěvek
Lhůta pro podání žádosti o dotaci: 14. 3. 2022 – 14. 4. 2022
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 700 000 Kč
Způsob podání žádosti:
Řádně vyplněné, úplné a podepsané žádosti je třeba zaslat s povinnými přílohami na adresu Město Český
Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod nebo osobně podat na podatelně Městského úřadu Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 56, v přízemí budovy úřadu nejpozději do 14. 4. 2022 a to v zalepené obálce,
nadepsané „Program podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2022“.
Žádosti o dotace je možné doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky města Český
Brod (jgqbsve) nebo zaslat e-mailem na adresu e-podatelna@cesbrod dle podmínek blíže specifikovaných
v Programu podpory aktivit v sociální oblasti.
Při zpracování žádosti je nutné vycházet z aktuálně schváleného Programu podpory aktivit v sociální
oblasti. Poskytování dotací z rozpočtu města Český Brod se řídí podle zásad a pravidel uvedených v tomto
dokumentu.
Podrobnosti k programu a formulářům naleznou žadatelé na internetových stránkách města Český Brod
http://www.cesbrod.cz/section/dotprog.
Kontaktní osoba pro případné dotazy k předkládaným žádostem je Mgr. Bc. Jana Tůmová, email:
tumova@cesbrod.cz, tel. 730 870 953.
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