Příloha č. 1

Komentář k návrhu přidělení dotací pro rok 2011
V rámci dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2011 bylo předloženo celkem
440 projektů, z toho bylo 92 projektů předloženo Organizacemi uznanými MPSV na
léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.
Titul uznané organizace získaly v roce 2010 organizace, které splňovaly následující
kritéria: práce v oblasti prorodinných aktivit alespoň 5 let, organizace musela alespoň
3x za sebou obdržet dotaci od MPSV, organizace předložila souhrnný projekt činnosti
na 3 roky, plán rozvoje organizace na 3 roky a dokumenty o odborné garanci
projektu. Tyto organizace předkládaly pouze zkrácenou verzi žádosti o dotaci, která
se skládala ze stručného popisu projektu a rozpočtu projektu na rok 2011. Uznané
organizace mohly žádat o dotaci pouze na uhrazení aktivit, které byly uvedeny
v souhrnném projektu. U předložených projektů pro rok 2011 byl u těchto organizací
tudíž hodnocen pouze rozpočet, body za obsahovou část nebyly přidělovány.
V případě organizací, které nedisponují titulem uznaná organizace, byla bodově
hodnocena obsahová i finanční část projektu, tyto organizace předkládaly žádost o
dotaci v plném rozsahu. Organizace byly dále děleny podle toho, zda pracují přímo
s klienty či zda zastřešují činnost jiných organizací, v případě druhého typu
organizací se jedná o projekty zaměřené především na edukační a metodickou
činnost poskytovanou organizacím pracujícím v oblasti prorodinných aktivit.
Výše přidělené dotace se odvíjela od počtu získaných bodů, přičemž u stanovení
výše dotace u uznaných organizací bylo postupováno jako v případě neuznaných
organizací s nejvyšším počtem bodů (konkrétní výpočet výše dotace je uveden níže).
V rámci stanovení výše dotace bylo rovněž zohledněno, jakým způsobem organizace
plnila své povinnosti v minulosti, proto byly stanoveny sankce za nedodržení
podmínek pro čerpání dotace za minulý rok (viz níže).
Pro rok 2011 je určeno na dotační řízení na podporu rodiny:
celkový požadavek na dotaci je:
požadavek na dotaci po odečtení zbytných nákladů činí:
na základě přiložené modelace jsou projekty podpořeny částkou:
pro potřeby námitkového řízení tudíž zbývá:

110 000 000 Kč
242 185 333 Kč
184 051 911 Kč
103 564 302 Kč
6 435 698 Kč

Hodnotitelé podali návrh na nepodpoření 32 projektů, přičemž dotační komise
posuzovala odůvodněnost jednotlivých návrhů na zamítnutí. Výsledek jednání je
uveden v příloze č. 2.
Samotná výše dotace je stanovena podle níže uvedeného principu.
60 – 70 bodů
71 – 80 bodů
81 – 90 bodů
91 – 100 bodů
u uznaných org.

37% z požadavku na dotaci po odečtení zbytných nákladů
47%
57%
67%
67%

Po takto vypočtené výši dotace byla u organizací, které nesplnily některou z níže
uvedených podmínek stanovena sankce spočívající v procentním snížení výše
přidělené dotace. Uvedená informace je rovněž uvedena v příloze č. 2.
Za nedodání výroční zprávy (VZ) za rok 2009
Za dodání VZ za rok 2009 po termínu a po urgenci
Za nedodání potvrzení o bezdlužn. k vyúčtování roku 2009
Dodání prohlášení o bezdlužnosti v nesprávné podobě

nepřidělení dotace
30% snížení dotace
50% snížení dotace
20% snížení dotace

V případě projektů, u kterých byl výsledný návrh na dotaci nižší než 5 000 Kč, nebyla
dotace přidělena.

