Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

Všeobecné zásady
Projekt je súlade s PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 (prioritná oblasť Zdravé mesto
- program - Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie) a Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta
Banská Bystrica na roky 2015-2020

1.

Projekt je realizovaný výhradne na území mesta Banská Bystrica.

2.

Žiadateľ nepožiadal a ani nepožiada o podporu svojho projektu inú organizáciu v zakladateľskej, resp. zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

3.

V prípade, že žiadateľ po podaní projektu na Mesto požiada o podporu svojho projektu aj
inú verejnú, resp. neverejnú inštitúciu, bezodkladne, najneskôr do piatich dní o tom informuje Mesto.

4.

V prípade, že žiadateľ nevyčerpá dotáciu v plnom rozsahu, zdrží sa neúčelných výdavkov,
a nevyčerpanú časť dotácie bez zbytočného odkladu vráti Mestu.

5.

V prípade, že Komisia žiadosť o dotáciu zamietne, resp. zníži, je povinná to stručne a zrozumiteľne odôvodniť. Odôvodnenie sa zverejňuje v zmysle § 15 ods. 3 VZN 10/2015.

6.

Členovia Komisie svojim podpisom potvrdili, že sú oboznámení s povinnosťami vyplývajúcimi z § 9 ods. 2 a 3 platného VZN č. 10/2015.
Kritériá pre poskytnutie dotácie

1.Zásada proporčnosti 35 % krízová intervencia a 65 % dlhodobá starostlivosť.
2.Žiadateľ o dotáciu poskytuje sociálnu službu na území mesta a pre obyvateľov mesta (1-3 body).
3.Aktivity jednorázové, celoročné, priebežné, pravidelné (3 – 10 bodov).
4.Realizované aktivity a priebeh projektu na stránke mesta – ochota zverejniť (1 – 3).
5.Viaczdrojové financovanie projektu ( 5 – 10 bodov).
6.Súlad s KPSS a PHSR ( 10 – 15 bodov).
7.Aktuálnosť, udržateľnosť a reprodukovateľnosť projektu (1 – 3 body).
8.Dátum podania žiadosti ( 1 – 3 body).
9.Personálna a odborná spôsobilosť ( 5 – 10 bodov).
10.Rozpočet projektu, jeho primeranosť, efektívne využitie požadovaných finančných prostriedkov,
primeranosť požadovanej dotácie 10 – 15 bodov).
11.Prínos pre cieľovú skupinu ( spoločenský dopad ) (5 – 10 bodov).
12.Významné mestské podujatie, resp. medzinárodné podujatie (3 – 5 bodov).

