
Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační programy statutárního 

města Přerova pro rok 2023 (dále jen „dotační programy“) ve znění přílohy tohoto materiálu  

a vyzývá zájemce k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených dotačních 

programů. 

 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 budou rozděleny do 2 částí: 

 Dotační program A – Řádný (časově omezený) 

 Dotační program B – Průběžný 

Prioritním zájmem je přihlásit se do Dotačního programu A. 

 

Dotační program A 

- žádost o dotaci v rámci řádného termínu 

- termín podání žádosti: 10. 10. 2022 – 17. 10. 2022 

- předpokládaný termín schvalování Zastupitelstvem města Přerova: prosinec 2022 

Dotační program B 

- žádost o dotaci v průběžném termínu 

- termín podání žádosti: 1. 1. 2023 – 15. 9. 2023 

- předpokládaný termín schvalování Zastupitelstvem města Přerova: průběžně 

v termínech dle harmonogramu jeho zasedání, 

- v žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel prokázat relevantní důvod, proč nepožádal o 

dotaci v rámci Dotačního programu A. V případě, že žadatel neprokáže relevantní 

důvod, nebude žádosti vyhověno, 

- výsledná částka dotace se dle bodového ohodnocení vynásobí koeficientem 0,8. 

V rámci dotačních programů je navrhováno, že statutární město Přerov bude podporovat níže 

uvedené oblasti, pro které je stanoven předpokládaný objem finančních prostředků: 

 

Dotační program A 

 

Podporovaná oblast Předpokládaná částka  

Kultura   1 798 000 Kč  

Sport 13 750 000 Kč 

Volný čas     423 060 Kč 

Sociální a zdravotní   4 500 760 Kč 

Celkem 20 471 820 Kč 

 

 

Dotační program B 

 

Podporovaná oblast Předpokládaná částka  

Kultura, sport, volný čas, sociální a zdravotní   458 480 Kč  

Celkem   458 480 Kč 



 

 

Dotační programy pro jednotlivé oblasti (včetně formuláře žádosti o finanční podporu  

a povinných příloh) budou ode dne 7. 9. 2022 k dispozici na webových stránkách statutárního 

města Přerova, Odboru sociálních věcí a školství, Kanceláři primátora  

a v Městském informačním centru. 

 

 

 

Příloha: 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 
 


