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KNIHOVNA 21. STOLETÍ** Grant je určen zejména pro podporu veřejných (lidových) knihoven.

Výběrové řízení na poskytnutí dotací pro
knihovny
evidované podle zákona č.257/2001 Sb.
a
občanská sdružení
podle zákona č. 83/1990 Sb.

s výjimkou nadací, nadačních fondů
a příspěvkových organizací MK ČR

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury České republiky
podle nařízení vlády č.288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven,
vyhlašuje pro rok 2004 tyto tematické okruhy:

1 Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců

·	realizace výstav, besed, soutěží
·	nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny

2 Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb
pro občany se zdravotním postižením

·	nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele
·	nákup technických zařízení umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým občanům

3 Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

·	projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací
·	kulturní akce související s Měsícem česko-slovenské vzájemnosti

4 Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

·	restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
Dotace lze žádat na:
-	provedení odborného restaurátorského průzkumu historických a vzácných knihovních fondů, zjištění stavu a rozsahu poškození včetně dokumentace a návrhy na restaurátorské a konzervační zásahy,
-	restaurování historických a vzácných knihovních fondů na základě provedených průzkumů,
-	vyhodnocení mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výskytu spór plísní a jejich identifikaci, dezinfekci zmlžením,
-	mechanickou očistu historických a vzácných knihovních fondů,
-	výrobu ochranných obalů  pro historické dokumenty a poškozené svazky,
-	měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, nákup měřících a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu.





Každý předkládaný projekt musí obsahovat:

1)	Vyplněnou žádost o dotaci včetně základních údajů o žadateli (knihovně v místě realizace) (viz příloha č. I).

2)	Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby vyplní rovněž žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci v r. 2004, kterou obdrží na vyžádání na Ministerstvu kultury ČR (dále “ministerstvo”).

3)	Podrobný popis projektu (cíl, charakteristika, způsob provedení, přínos, atd.), maximálně 
2 strany A4, zdůvodnění žádosti - záměry projektu s dostatečnými informacemi pro posouzení jeho významu a relevantnosti.

4)	Kompletní rozpočet projektu (viz příloha č. IV) s rozpisem nákladů na jednotlivé nákladové položky. Náklady rozlišujte dle přiloženého poučení. U nákladů uvádějte celkovou částku v jednotlivých položkách a přesnou specifikaci rozepište v příloze “Rozpis rozpočtu”. Zvlášť vyčíslete náklady, které kryjete z vlastních zdrojů. Zároveň uveďte další zdroje krytí projektu (i předpokládané). Uveďte rovněž předpokládaný příjem, zisk, příp. ztrátu. Všechny ceny uvádějte včetně DPH.

5)	Knihovny evidované podle zákona č. 257/2001 Sb. vyplní v žádosti o dotaci evidenční číslo uvedené v osvědčení o zápisu do evidence knihoven, občanská sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. přiloží fotokopii registrace na MV a své stanovy.

6)	Fakultativní přílohu mohou tvořit nezávislé lektorské posudky projektu žadatele, případně jiné doporučující materiály např. charakteristiky firem, které by se eventuálně na realizaci projektu podílely.

7)	Do konkurzu mohou subjekty přihlásit maximálně tři návrhy projektů.



JEDNOTNÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ PROJEKTŮ
A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Všeobecná ustanovení:

1)	Dotace se poskytují na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), podle § 16 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla) a usnesení vlády ČR 
ze dne 5. 6. 2002 č. 569, o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů.

2)	Žadatelem o dotaci mohou být knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb. vyjma nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací ministerstva kultury, a dále občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.) Za knihovny, které nejsou samostatnými právnickými osobami, podává žádost provozovatel ( např. obec). Doklad o právní subjektivitě u těchto knihoven nahrazuje evidenční číslo uvedené v osvědčení o zápisu 
do evidence knihoven.

3)	Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.

4)	Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje.

5)	Na dotaci není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání. Ministerstvo není povinno odůvodnit své rozhodnutí.

6)	Dotace je poskytována účelově a podmínky pro její použití včetně formy vyúčtování jsou součástí “Rozhodnutí o poskytnutí dotace”, které příjemci dotace vystaví ministerstvo.

7)	Dotace se poskytuje maximálně do výše 50% skutečných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše grantů se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

8)	Subjekt, který obdrží dotaci, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž byla dotace poskytnuta. Pokud subjekt při realizaci projektu bude využívat služeb jiných subjektů (např. při nákupu zařízení, výkonu prací apod.) musí dodržet veškerá ustanovení zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9)	Z dotace není možné hradit mzdy zaměstnanců, pohoštění, občerstvení a dary, náklady spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, náklady na vyškolení personálu, náklady na vypracování projektu, nábytek, odpisy, veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné atd.). Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Do spoluúčasti žadatele nelze započítávat mzdu zaměstnance sjednanou se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě s výjimkou prací vykonaných nad rámec pracovní smlouvy, tj. na dohodu o provedení práce.

10)	Výběr projektů včetně výše dotace bude rada doporučovat v souladu s příkazem ministra kultury. O konečné výši dotace rozhoduje ředitel odboru.

11)	Projekty předložené ministerstvu se nevracejí.








Závěrečná ustanovení:

Projekty zpracované podle výše uvedených podmínek musí být:

zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, P.B. 214, 
Milady Horákové 139, 160 41  Praha 6 - Hradčany k rukám Mgr. P. Miturové.
nebo
osobně doručeny prostřednictvím podatelny na adresu: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118  01  Praha 1  s tím, že podatelna přijímá podání do 15 hodin

nejpozději do

10. ledna 2004



Při podávání žádostí upřednostňujte, prosím, písemný styk.


Po termínu předložené (rozhoduje razítko pošty nebo datum podatelny MK), neúplné a chybně zpracované projekty a projekty, které nevyhovují podmínkám, nebudou předloženy k posouzení radě. O nepřijetí projektu bude každý žadatel informován písemně.

Po zasedání rady bude každý žadatel, zařazený do posuzování, písemně informován o výši přidělené dotace, či jejím zamítnutí.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Petru Miturovou, tel. 257 085 216.


Příloha č. 1
ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK ČR na
grant Knihovna 21. století
pro rok 2004
Název a adresa žadatele (provozovatele knihovny):
………………………….......................................................................................
...............................................................................................................................
Jméno statutárního zástupce:................................................................................
Tel./fax:...........................................E-mail:..........................................................
IČO:.................................................DIČ:..............................................................
Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky):............................................................
Typ organizace (zaškrtněte):  rozpočtová  /  příspěvková  /  jiná (jaká):
Evidenční číslo knihovny přidělené MK ČR: ………………………….......…..
Číslo registrace na MV ČR (pouze občanská sdružení):......................................
Adresa finančního úřadu:......................................................................................
...............................................................................................................................
Kraj:.......................................................................................................................
Název Vašeho projektu:........................................................................................
...............................................................................................................................
Číslo tématického okruhu:....................................................................................
Termín realizace:...................................................................................................
Místo realizace:.....................................................................................................
Požadovaná výše dotace:......................................................................................
Osoba odpovídající za projekt:.............................................................................

Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané závazky podle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

V......................dne......................			............................................
podpis statutárního zástupce
žádajícího subjektu nebo
fyzické osoby
Příloha č. 2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI (knihovně v místě realizace)

Typ knihovny (zatrhněte):
Krajská
Jiný typ subjektu:
Městská
Místní
Muzejní
Jiná:
Sdružení
a.s.
s.r.o.
Počet obyvatel obce:
Počet uživatelů/rok 2002:
Týdenní počet hodin pro veřejnost** = počet hodin v týdnu, kdy jsou přístupné základní služby (ne součet hodin všech poboček) :
Počet knihovních jednotek:
Počet zaměstnanců (úvazků):
Přírůstek sv./rok 2002:
Počet odebíraných titulů periodik/rok/2002:
Počet výpůjček:


DOTACE Z GRANTU KNIHOVNA 21. STOLETÍ
2002
Žádáno/získáno:…………………………………………………………………………………
Stručné zhodnocení grantu:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2003
Žádáno/získáno:…………………………………………………………………………………
Stručné zhodnocení grantu:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Příloha č. 3
ROZPOČET PROJEKTU
(Všechny ceny uvádějte včetně DPH)





Požadované neinvestiční náklady:
Položka:
Cena:
1) materiálové náklady

2) služby 

3) OON

Požadované náklady celkem:



Celkové náklady na projekt:



Náklady hrazené z vlastních zdrojů:

Poměr mezi požadovanými náklady a náklady hrazenými z ostatních zdrojů (v %):

Další zdroje krytí projektu:






Neinvestiční prostředky
1.	Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a)	nákupy - nákup drobného hmotného majetku,
      - nákup drobného nehmotného majetku (software do 40 tis. Kč, licenční a patentové poplatky apod.),
b)	služby – konzultační a poradenské služby apod.,
c)	OON.
2. 	Požadavky na úhradu neinvestičních nákladů musí být v návrhu projektu rozepsány na jednotlivé položky předpokládaných nákladů a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost.


Příloha č. 4
ROZPIS ROZPOČTU



Požadované neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body 1), 2) a 3).









Náklady hrazené z vlastních zdrojů: (Opět konkrétně uveďte svoji spoluúčast.)

- investiční náklady:

- neinvestiční náklady:

- OON:


Další zdroje krytí projektu (i předpokládané): (Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o informativní údaj.)
















Tabulka rozpočtu projektu i rozpis rozpočtu jsou pouze orientační. Můžete libovolně přidávat či ubírat položky a rozpis případně vytvořit podrobněji na více stran, držte se však, prosím, daného vzoru.


