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1. Úvod
Tento dokument slouží jako informační manuál (příručka) k Metodice Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR pro poskytování neinvestičních dotací ze státního
rozpočtu

nestátním

neziskovým

organizacím

v oblasti

podpory

rodiny

pro rok 2017 (dále jen „Metodika“).
V letošním roce došlo v Metodice k několika změnám oproti předešlým ročníkům
tohoto dotačního řízení.

2. Změny
 Povinná příloha - identifikace samostatného zvláštního bankovního účtu,
na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace,
potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace.


Čas skutečně strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními
výkazy jednotlivých osob zapojených do realizace (netýká se dodavatelů).



Každý zaměstnanec musí mít zároveň v písemné podobě specifikovánu svou
pracovní náplň.



Výkaz práce musí být podepsaný a obsahovat jednotlivé dny a popis
vykonané práce.
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Výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
 přehled činnosti organizace vykonávané v daném kalendářním roce
včetně jejího kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení;
 přehled o celkových příjmech organizace (v členění dle zdrojů, včetně
dotace MPSV);
 výkaz zisku a ztráty.



Výroční zpráva a ověření účetní závěrky auditorem se podává do aplikace
OK služby rodina.



Změny v rámci aplikaci OK služby rodina:
 zobrazení nápovědy bylo prodlouženo;
 při editaci víceřádkových textových polí vždy zobrazen počet zapsaných
znaků a maximální možný počet znaků;
 zvýšen počet znaků u jednotlivých kritérií;


zdvojnásobená max. velikost vkládané přílohy a zmírněná omezení
na počet vložených souborů;

 typy aktivit byly zrušeny. Je umožněno vyplnění položky vlastním textem;
 přidáno nové kritérium „Výstupy a vyhodnocení projektu“ s popisem
„Napište způsoby vyhodnocení a úspěšnosti projektu. Jakým způsobem
budete získávat informace o výstupech projektu?“;
 v žádosti na formulář Aktivity a realizace projektu rozšířit pole pro popis
formy propagace. Přidán popisek „Jak propagujete Váš projekt?“;
 do tabulky Vzdělávání pracovního týmu projektu byl přidán sloupec
„Zdůvodnění“ s popiskem „Zdůvodněte požadované kurzy a školení“;
 u jednotlivých aktivit ve formuláři Místo realizace byly zrušeny položky
„Náklady na energie“, „Náklady na užívání“ a „Specifikace nákladů
na energie“;
 změna bodového hodnocení u následujících kritérií:
- Cíle aktivit projektu - 8 bodů (dříve 6 bodů);
- Popis projektu a jeho potřebnost - 10 bodů (dříve 14 bodů);
- Aktivity projektu - 10 bodů (dříve 14 bodů);
- Nové kritérium: Výstupy a vyhodnocení projektu (6 bodů).
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