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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Podání žádostí o poskytnutí dotace 20. ledna - 13. února

Projednání žádostí komisí pro výchovu, vzdělávání a rodinu březen

Schválení návrhu komise Radou města Pardubic 5. dubna

Schválení návrhu komise Zastupitelstvem města Pardubic 24. dubna

Zveřejnění výsledků dotačního řízení na webu města květen

Uzavírání veřejnoprávních smluv a výplata dotací květen - červen 

Vyúčtování dotací
dle termínu v uzavřené  

smlouvě o poskytnutí dotace

 Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit s Program
podpory rodinných center.

 Věcně příslušná komise Rady města Pardubic se nazývá komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu.

 Schválený rozpočet Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit pro rok
2023 činí 2.136.300 Kč



ZMĚNY V ROCE 2023

1. Úprava definice oprávněného žadatele pro čerpání dotace z PPVVRA:

„Oprávněným žadatelem o dotaci z Programu je fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní činností je
zájmová, vzdělávací, prorodinná, společenská, osvětová činnost a tato osoba není zapsána ve školském
rejstříku vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotaci nelze poskytnout zřizovaným
příspěvkovým organizacím a městským obvodům statutárního města Pardubice.“

2. Rozšíření podporovaných oblastí činností:

 Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu, vzdělávání dětí a mládeže

 Celoroční činnost spolků a organizací podporujících prorodinné aktivity

 Celoroční spolková činnost dospělých

 Jednorázová akce

 Prázdninová činnost
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ZMĚNY V ROCE 2023

 CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pro účely poskytování dotací z Programu patří mezi podporované aktivity volnočasové, zájmové a
vzdělávací kroužky navštěvované dětmi převážně od 6 let ve volném čase s minimální četností pořádání
1x měsíčně. Zejména se jedná o aktivity, které se snaží nejen vzdělávat, vést děti a mládež ke sportu a
bavit, ale zároveň zajišťují dohled nad dítětem v době, kdy rodiče jsou v zaměstnání. Akceptována bude
skupina, kde je 80 % dětí ve věku 6 let a starší.

Hodnotící kritéria:

Projekt, který neobdrží minimálně  50 bodů, nebude doporučen k podpoře.
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Kritérium
Maximální 

počet bodů

Časová dotace aktivity (četnost aktivity – týdenní, měsíční) 40

Očekávaný přínos pro cílovou skupinu 40

Velikost a složení cílové skupiny (zapojení handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí) 10

Realizovatelnost projektu 10



ZMĚNY V ROCE 2023

 CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH PRORODINNÉ AKTIVITY

Podpora je zaměřena na realizaci celoročních projektů s minimální četností 1x měsíčně, jejichž cílem je
harmonický vývoj dětí v předškolním věku, jakož i podpora rodinných příslušníků podílejících se na
výchově dětí, posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské výchovy, smysluplného využívání
volného času a prevence vyloučení a integrace rodin s dětmi do společnosti. Dále budou podpořeny
projekty, které podporují vzdělávání a pomoc rodinám prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí
a udržování profesních znalostí a dovedností rodičů nejen na rodičovské dovolené, posilování
mezigeneračního soužití v rodině, prevenci sociální izolace a sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

Dotaci nelze použít na úhradu nákladů souvisejících se službami poskytovanými na základě zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a nákladů souvisejících s poskytováním
služeb péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Hodnotící kritéria:

Projekt, který neobdrží minimálně 50 bodů, nebude doporučen k podpoře.
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Kritérium
Maximální 

počet bodů

Shoda projektu s účelem dotace 30

Očekávaný přínos pro cílovou skupinu nebo širokou veřejnost 30

Velikost cílové skupiny 20

Dostupnost pro rodiny se specifickými potřebami 20



ZMĚNY V ROCE 2023

 CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKU A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH PRORODINNÉ AKTIVITY

Konkrétní žadatelé, kteří v roce 2022 žádali o dotaci z Programu podpory rodinných center a v roce

2023 budou podávat žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory volnočasových,

vzdělávacích a prorodinných aktivit:

 Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s.

 Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

 Rodinné Integrační centrum z.s.

 Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.
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ZMĚNY V ROCE 2023

 CELOROČNÍ SPOLKOVÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH

Spolková činnost je pro účely poskytování dotací z Programu definována jako zájmová, vzdělávací,
společenská a osvětová činnost převážně dospělých občanů realizovaná amatérsky ve volném čase,
která působí nejen uvnitř členské základny, ale i navenek pro širší veřejnost v oblasti přehlídek,
prezentací, soutěží, výstav a dalších aktivit zapojování se do veřejného života města.

Na spolkovou činnost dospělých je v Programu vyčleněno max. 10 % z celkové výše alokovaných
finančních prostředků určených pro dotace. Maximální výše požadované a poskytnuté dotace
v jednotlivém případě činí 50.000 Kč.

Hodnotící kritéria:

Projekt, který neobdrží minimálně 50 bodů, nebude doporučen k podpoře.
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Kritérium
Maximální 

počet bodů

Počet členů organizace 20

Společenská prospěšnost pro město 40

Počet akcí pořádaných v kalendářním roce pro veřejnost 40



ZMĚNY V ROCE 2023

 JEDNORÁZOVÁ AKCE

Jedná se o podporu volnočasových, vzdělávacích, zájmových, prorodinných a společenských akcí
pořádaných pro děti, mládež i dospělé. Akceptovány budou jednorázové akce pořádané pro širokou
veřejnost nebo pro úzkou skupinu osob.

Hodnotící kritéria:

Projekt, který neobdrží minimálně 50 bodů, nebude doporučen k podpoře.
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Kritérium
Maximální 

počet bodů

Časová dotace aktivity (doba trvání akce) 30

Předpokládaný počet účastníků 30

Společenská prospěšnost akce a očekávaný přínos pro cílovou skupinu    40



ZMĚNY V ROCE 2023

 PRÁZDNINOVÁ ČINNOST

Prázdninová činnost je pro účely poskytování dotací z Programu definována jako pořádání letních
příměstských, pobytových táborů a táborů pořádaných při Sportovním parku Pardubice v období
letních prázdnin.

a) Letní táborová činnost – pobytové i příměstské tábory
Podpora letních táborů pořádaných pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem v Pardubicích.

a) Letní tábory při Sportovním parku Pardubice – příměstské tábory
Podpora letních příměstských táborů pořádaných při Sportovním parku Pardubice pro děti od
5 do 19 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje.

Hodnotící kritéria jsou zveřejněna v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory
volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit.
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Zveřejnění Podmínek dotačního programu (Výzva) 1. dubna 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – dotační kolo od 1. května do 20. května



ZMĚNY V ROCE 2023

3.    Způsob výpočtu navržené dotace: 

 Členové komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu bodově ohodnotí projekt na základě stanovených
kritérií. Z celkového bodového hodnocení všech členů komise bude vypočten „průměrný počet bodů“,
a to jako průměr z udělených bodů bez nejvyššího a nejnižšího bodového hodnocení od jednotlivých
členů komise. Podle průměrného počtu bodů bude navržena výše dotace, která může být následně
krácena s ohledem na stanovenou alokaci finančních prostředků.

4.    Rozšíření uznatelných nákladů:

 Nezbytné a přímo související s  realizací projektu.

5.   Rozšíření neuznatelných nákladů:

 Mzdové náklady, tj. veškeré pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr;

 Poradenské, konzultační, účetní služby,
 Náhrady cestovních výdajů vzniklých použitím soukromými motorovými vozidly,
 Náklady, u kterých nelze jednoznačně a přesně stanovit výši, která souvisí s podpořeným projektem;
 Náklady související se službami poskytovanými na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, ve znění pozdějších předpisů;
 Náklady související s poskytováním služeb péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014

Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění;
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

 Popis projektu je v souladu se schválenými hodnotícími kritérii – od toho se odvíjí celkový počet bodů
hodnocené žádosti.

 Ekonomická reálnost projektu – rozpočet je jasný a zároveň podrobný, navrhované výdaje jsou
nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny z dotace města.

 Dotace musí být použita na položky uvedené v rozpočtu žádosti, resp. dle rozpočtu, který je součástí
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být akceptovatelná max. 10
procentní odchylka u jednotlivých položek.

 Maximální výše dotace je 75 % celkových vynaložených nákladů projektu. Finanční spoluúčast příjemce
dotace tedy činí minimálně 25 %.

 Jestliže byla dotace schválena v jiné výši, než o kterou požádal příjemce dotace, dodá na základě vyzvání
upravený rozpočet na daný projekt. Zároveň je nutné před podpisem dotační smlouvy zvážit, zda je
možné projekt i za těchto podmínek realizovat v plném rozsahu tak, jak je popsán v žádosti.
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice
(schváleno usnesením ZmP  dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/data/files/d4/73f/56e8ed729e20f1de9783277474fbcb03af1/zasady-pro-poskytovani-
dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-pardubice.pdf

 Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných
aktivit v roce 2023

(schváleno usnesením ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/dotace
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Kontaktní osoba:

Ing. Petra Šnejdrová, telefon 466 859 438, petra.snejdrova@mmp.cz

Děkuji za pozornost


