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Program

1. Rámcové informace

2. Výzva pro oblast RP, harmonogram, soulad 

3. Podání žádosti

4. Dotazy, diskuse



Co je to dotace?

„Dotace - finanční podpora ze státního či veřejného 

rozpočtu poskytovaná na projekt na základě žádosti a 

splnění předem daných podmínek poskytovatele.

Dotace nepodléhají dani z příjmu, pokud jsou použity v 

souladu se smlouvou či rozhodnutím poskytovatele. Jejich 

užití podléhá veřejné kontrole.“

- Administrativní zátěž

- Závislost na grantech => Obtížnější plánování

- Riziko porušení rozpočtové kázně



Dotační cyklus

Příprava projektu Příprava a odeslání 

žádosti

Proces hodnocení –

formální náležitosti

Proces hodnocení –

kvalita obsahu

Návrh projektů určených 

k podpoře

Schválení projektů

Smlouva Realizace projektů, 

monitoring

Ukončení projektů

Kontrola, vyúčtování



Harmonogram

• 14.9.2022 Program schválený zastupitelstvem

• 16.9.2022 Zveřejnění výzvy

• 17.-27.10. Příjem žádostí 

• Zpracování žádostí - listopad / prosinec

• Posouzení, komise - leden

• Rada, zastupitelstvo - únor / březen

• Zveřejnění výsledků na https://dotace.ostrava.cz/

• Smlouvy - březen / duben

• Mimořádné dotace? 

https://dotace.ostrava.cz/


Obecné info

• Dotační program

• Oblast podpory (RP - A, B, C)  

• Oprávněný žadatel 

• Relevantní projekty / Cílová skupina

• Rozpočet 

• Uznatelné a neuznatelné náklady 

• Harmonogram výzvy / Termíny!

• Postup při odevzdání žádostí 

(datovka/pošta, podpis, razítko)

• Formální náležitosti projektu  -

předepsaný formulář, přílohy



Na co si dát pozor?
• Soulad s Koncepcí RP - priority RP (ke stažení zde)

• Cílová skupina

• Realizace se vztahem k OV-podpora rodin SMO a širšího spr. celku

• Raději v předstihu, ať je možné zareagovat

• Rozpočet – pečlivě promyslet, zvážit účely použití

• Čerpání je možné pouze v souladu se smlouvou!

• Duplicitní projekty – důvod pro vyřazení!

https://fajnarodina.cz/ke-stazeni/


Hodnocení projektu

Formální náležitosti projektu (hodnotí odbor):
- Jsou nahrány všechny přílohy?

- Formální nedostatky, rozpočet

- Kolize s jinými subjektem podanými žádostmi

Kvalita projektu (hodnotí komise, přihlíží na doporučení 

odboru, zkušenosti z minulých projektů, monitoring apod.)
- Dosavadní činnost žadatele (kredibilita)

- Kvalita projektu

- Přínos projektu pro cílovou skupinu, ve vazbě na region

- Ekonomické parametry projektu, vícezdrojovost



Smlouva, realizace, vyúčtování

Náležitosti smlouvy:
- Účel dotace (na co)

- Termíny a způsob vyúčtování

- Komunikace projektu v souvislosti s prezentací města, logo

Realizace projektu
- Dle vlastního plánu

- Dodržování smlouvy - povinnost informovat o akcích, změnách

- Monitoring 

Vyúčtování projektu + následná kontrola
- Účel výdajů souhlasí se smlouvou

- Doložení výdajů výpisy z účtu, pracovními výkazy…

- Správně označené účetní doklady 

- ZS (nový formulář pro zjednodušení & lepší využitelnost výstupů) 



Jak podat žádost?





Manuály k programu 602 XML Filler
Technická podpora: helpdesk.dotace@ostrava.cz, 555 135 647

mailto:helpdesk.dotace@ostrava.cz


Vzor žádosti



Žádost…
Obecné informace 

- Název projektu, informace o žadateli, kontakty

Projektová část 

- Odůvodnění, účel použití

- Cílová skupina, místo konání (!), časový rámec

- Popis projektu, zkušenosti žadatele, způsoby zajištění realizace

- Zajištění publicity projektu a propagace města (logo, rollup)

Rozpočet

Přílohy

Podpisy



Odeslání žádosti…







Po odeslání žádosti…

… Výsledky jsou zveřejněny na https://dotace.ostrava.cz/

https://dotace.ostrava.cz/


Příklady dotačně podpořených 

akcí a aktivit v oblasti RP

➢Podrobný přehled na https://dotace.ostrava.cz/

https://dotace.ostrava.cz/


Jiné možnosti…

• Programy MMO: Volný čas, Tvoříme prostor

• Účelové dotace městských obvodů

• Participativní rozpočty (MOaP, Poruba, Jih) 

• Krajský úřad - PROGRAM PODPORY ČINNOSTÍ V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY, 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A NAVAZUJÍCÍCH ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,  
PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

• MPSV - DOTACE NA PODPORU RODINY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V 

DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA

• Nadace, granty 

Více na https://fajnarodina.cz/aktivity-a-projekty/dotace/

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpory-cinnosti-v-oblasti-rodinne-politiky--socialne-pravni-ochrany-deti-a-navazujicich-cinnosti-v-socialnich-sluzbach-na-rok-2022-9018/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9038/
https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-na-podporu-rodiny-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-dotacnim-rizeni-rodina
https://fajnarodina.cz/aktivity-a-projekty/dotace/


Kontakty:

Ludmila Placová Radomíra Grimmová

koordinátorka RP účelové dotace v oblasti RP

T: 599 442 262 T: 599 443 041

fajnarodina@ostrava.cz rgrimmova@ostrava.cz

Šárka Böhmerová

účelové dotace v oblasti Volný čas

T: 599 443 083

sbohmerova@ostrava.cz

mailto:fajnarodina@ostrava.cz
mailto:rgrimmova@ostrava.cz
mailto:sbohmerova@ostrava.c
mailto:sbohmerova@ostrava.cz


Dotazy?



Na závěr…

• Seminář (podzim 2022)

• Pracovní skupiny – zapojení do procesu 

tvorby strategických dokumentů / evaluace

• Síťování – propojení informací



Děkujeme za pozornost.

www.fajnarodina.cz

http://www.fajnarodina.cz/

