Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Dotace MAS - Výzva č. 13 sociální služby
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
MAS Brána Brněnska, z. s., vyhlásila 13. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu, Výzva č. 62 s názvem "Komunitní centra a sociální služby".
V návaznosti na aktivitu „Rozvoj sociálních služeb“ by byla v rámci této výzvy podpořena koupě
nábytku a vybavení nízkoprahového centra.
Jelikož se žádost podává přes dotační portál MS2014+, žádáme RM o schválení administrátora
dotace - p. Podroužkovou, se kterou máme dlouhodobě dobré zkušenosti.
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválení podání žádosti o tuto dotaci. Výše podpory
ERDF činí maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů, dotace je poskytována ex-post.
Akce bude financovaná z ORGu 1464 000 000
Termín podání žádosti je 27.10.2021

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
podání žádosti o dotaci z 13. Výzvy MAS Brána Brněnska k předkládání žádostí o podporu z
IROP s názvem "Komunitní centra a sociální služby", aktivita „Rozvoj sociálních služeb“, a
administraci dotace včetně podání žádosti v dotačním systému MS2014+ paní Podroužkovou.
Termín plnění: 27.10.2021

Vytvořeno 27.10.2021 18:50:19
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Zodpovídá: Jaroslava Hédlová

Vytvořeno 27.10.2021 18:50:19
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