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Zvláštní ustanovení týkající se programu 

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 

 

Čl. 1 

Vymezení účelu dotace 

1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností:  

A) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením 

V rámci programu je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají 
na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob 
se zdravotním postižením. Z dotace je možno hradit roční členské poplatky 
v mezinárodních organizacích, náklady spojené se zajišťováním překladů důležitých 
dokumentů, zpřístupňováním informací ze zahraničí apod. Žadatel musí k žádosti 
o dotaci doložit doklad o svém členství v mezinárodní organizaci.  

Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí 
se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních 
organizacích. Z dotace lze hradit náklady na dopravu, pojištění, ubytování a stravu během 
zahraničního pobytu. V žádosti o dotaci je nutné uvést předpokládané informace o cíli 
a termínu cesty, délce pobytu, způsobu dopravy, ceně jízdenky/letenky/ubytování a počtu 
osob.  

B) Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením  

Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním 
postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální 
úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů 
sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních 
předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, 
monitorování případů diskriminace apod.  

C) Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením  

Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních 
dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci 
poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách 
a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí 
a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, 
letáků, tiskovin a publikací.  

V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný 
rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet 
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účastníků) vyplněný v tabulce pro konference a semináře, která je součástí formuláře 
žádosti. Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, 
nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod. 

D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně 
postižených 

Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, 
zejména náklady na nájmy, energie a služby. Projekt musí být hospodárný a jednotlivé 
nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci ostatních projektů.  

2. Budou podporovány pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům 
činností, jsou v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením.   

3. Žadatel je oprávněn v každém z výše uvedených tematických okruhů činností podat pouze 
jednu žádost o poskytnutí dotace. Pokud žadatel podá více žádostí o poskytnutí dotace 
v jednom tematickém okruhu, vyzve jej příslušný útvar prostřednictvím elektronické pošty, aby 
ve lhůtě do 5 pracovních dnů odstoupil od podaných žádostí tak, aby byla v jednom tematickém 
okruhu k dalšímu hodnocení předána pouze jedna žádost podaná žadatelem. Pokud žadatel 
od žádostí podle předchozí věty neodstoupí, vyřadí příslušný útvar všechny žádosti o poskytnutí 
dotace podané žadatelem v jednom tematickém okruhu z dotačního řízení a informuje o tom 
žadatele. 

Čl. 2 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

1. Součet pracovních úvazků na jednoho zaměstnance v jednom nebo více projektech programu 
nesmí přesáhnout 1,0 úvazku, součet sjednaného rozsahu pracovní doby na jednoho 
zaměstnance nesmí překročit u dohod o pracovní činnosti v průměru polovinu týdenní 
pracovní doby stanovené zákoníkem práce a u dohod o provedení práce 300 hodin 
v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.  

2. Dotaci lze poskytnout jen těm spolkům, které vznikly alespoň jeden rok před podáním žádosti 
a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. V odůvodněných případech hodných 
zvláštního zřetele může být tato podmínka prominuta. 

Čl. 3 

Posouzení žádostí o dotaci 

Komise posuzuje žádosti po obsahové stránce dle stanovených Kritérií hodnocení žádostí 
o poskytnutí dotace na program, které se týkají věcného zaměření projektu, rozpočtu, předpokladů 
žadatele pro realizaci projektu a celkové úrovně zpracování projektu. 
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Kritéria hodnocení žádostí 

o poskytnutí dotace na program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 
postižených   

 

A. Posouzení formálních náležitostí 

1. Byla dodána žádost ve stanoveném termínu? ano ne  

2. Byl použit standardizovaný formulář žádosti? ano ne  

3. Předložil žadatel žádost o dotaci, včetně dokladů k ní připojovaných, 
Úřadu v listinné podobě, a to jeden podepsaný originál a současně 
na CD/DVD celou žádost v elektronické podobě? 

ano ne  

4. Předložil žadatel všechny povinné přílohy? 

- čestné prohlášení o spolku zdravotně postižených nebo jeho svazu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům 

- čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti 

- čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci 

- ověřenou kopii platných stanov, pokud měl žadatel povinnost ji doložit 

- doklad o bankovní identifikaci účtu, pokud měl žadatel povinnost jej doložit 

- doklad o členství v mezinárodní organizaci, pokud je to relevantní 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

 

5. Obsahuje žádost identifikaci žadatele (sídlo, kontaktní adresu, IČ, telefon, 
elektronickou adresu, jména zástupců statutárního orgánu)? 

ano ne  

6. Předložil žadatel všechny požadované části žádosti a vyplnil všechny 
předepsané údaje ve formuláři žádosti a tabulkách č. 1 – 5 vztahujících se 
k rozpočtu? 

ano ne  

7. Je dodržena podmínka finanční spoluúčasti žadatele ve výši nejméně 
30 %? 

ano ne  

8. Obsahuje žádost podpisy zástupců statutárního orgánu a razítko 
organizace? 

ano ne  

9. Pokračovat dále v hodnocení nabídky? ano ne  
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B. Věcné posouzení žádostí 

1) Soulad projektu se zaměřením programu Podpora spolků zdravotně postižených 
(především s daným tematickým okruhem). 

Pokud žadatel o dotaci předloží projekt, který neodpovídá zaměření dotačního programu Podpora 
spolků zdravotně postižených, nebude jeho žádost o dotaci dále hodnocena. 

2) Jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a prostředky k jeho dosažení (co je cílem 
projektu, jakým způsobem chce žadatel pozitivně ovlivnit životní situaci cílové skupiny apod.). 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 10 bodů. 

3) Jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem (zda je realizace 
projektu správně rozvržena v čase, reálnost daného plánu apod.). 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 10 bodů. 

4) Srozumitelnost, přehlednost a výstižnost zpracování projektu (jedná se především 
o formální stránku zpracování projektu).  

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 5 bodů. 

5) Očekávané přínosy a dopady projektu na zlepšení podmínek osob se zdravotním 
postižením. 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 10 bodů. 

6) Předpoklady žadatele o dotaci pro realizaci projektu. 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 5 bodů. 

7) Hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu. 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 10 bodů. 

8) Přiměřenost administrativních a mzdových nákladů k celkovým nákladům projektu. 

Žadatel o dotaci může v rámci tohoto kritéria získat maximálně 10 bodů. 

Celkově může tedy žadatel získat při hodnocení projektu od jednoho hodnotitele maximálně 
60 bodů. Každý projekt je hodnocen zpravidla dvěma hodnotiteli, přičemž hodnotitelé posuzují 
rovněž hospodárnost a efektivnost rozpočtu projektu, a to formou vyčíslení nákladů, které nelze 
z dotace hradit či nákladů, které jsou vzhledem k rozsahu projektu a dalším kritériím 
nadhodnocené. 

Princip stanovení bodů u výše uvedených hodnotících kritérií: 

 Max. 
počet 5 
bodů 

Max. počet 10 
bodů 

Zcela neuspokojivé 1   0 - 1 
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Spíše neuspokojivé 2   2 - 3 

Dostatečné 3   4 - 5 

Velmi dobré 4   6 - 8 

Vynikající 5 9 - 10 

 

Bodové hodnocení bude podkladem pro jednání poradního orgánu pro hodnocení projektů v rámci 
programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. 


