
 
Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace – podprogram 298213 – Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v okolí velkých 
měst 
 
 Ve schváleném státním rozpočtu pro rok 2014 je nově zařazen podprogram 298213-
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých 
měst, v rámci kterého byly vyčleněny pro letošní rok finanční prostředky ve výši 
300,0 mil. Kč.  
 Tyto prostředky jsou účelově určeny na pomoc obcím s prudkým nárůstem obyvatel 
a s tím spojeným nedostatkem kapacit pro zabezpečení povinné školní docházky. V první 
etapě je podprogram určen pro obce v suburbanizačním prstenci kolem hlavního města 
Prahy, a to v okresech Praha-západ, Praha-východ. 
 Úplné znění dokumentace podprogramu, která obsahuje cíle a pravidla pro posuzování 
a čerpání těchto prostředků je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí: 

 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps  

 
 Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu je Ministerstvo financí. Pro posouzení 
zařazení projektu do státního rozpočtu je nezbytné předložit odboru 12 – Financování 
územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí (kontaktní osoba-Ing. Jitka 
Doleželová, telefon 257042252, e-mail jitka.dolezelova@mfcr.cz) dokumentaci pro registraci 
akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle výše 
uvedené dokumentace v termínu nejpozději do 
 

11. června 2014. 
 
Doplňující zásady: 

 Přednostně budou zařazeny akce projektově připravené, kde je platné stavební 
povolení a ukončeno výběrové řízení, pokud splňují podmínky dokumentace 
podprogramu. 

 Dotaci nelze poskytnout na již dokončenou akci a ani na akci, kde se jedná o veřejnou 
podporu neslučitelnou s pravidly EU, nebo kde není prokázáno zajištění plného 
financování. 

 V případě, že se jedná o akci rozčleněnou na více etap, musí být součástí investičního 
záměru popis jednotlivých etap z hlediska věcného, finančního i časového. 

 Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů 
stavební, případně technologické části stavby, přičemž platí zásada, že se jedná 
o samostatné funkční celky, které budou také ve stanoveném termínu legálně uvedeny 
do provozu. 

 Pokud příjemce dotace zahájí realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
učiní tak s vědomím, že v případě jejího neposkytnutí ponese důsledky sám (na dotaci 
není právní nárok). 

 
 
 
Zdroj: Ministerstvo financí - odbor 12 – Financování územních rozpočtů a programové 
financování 
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