Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
od roku 2014 funguje v gesci Ministerstva financí podprogram 298213 - Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Tento podprogram je určen k řešení kritického nedostatku kapacit v oblasti základního
školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu
obyvatel, demografického vývoje a pokračující migrací. V roce 2014 se podprogram zaměřil
na řešení zabezpečení školní docházky obcí v okrese Praha-západ, Praha-východ.
V roce 2015 bude využití těchto prostředků rozšířeno na ostatní obce České republiky,
kde v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení
potřebných kapacit v základním školství.
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
Pro posouzení zařazení projektu do státního rozpočtu je nezbytné předložit
Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování
(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
5. prosince 2014.
Doplňující informace:
 Podprogram 298213 si neklade za cíl podporovat roztříštěnost materiálně technické
základny regionálních škol, proto jsou z financování vyloučeny školy 1. stupně
a malotřídky. S ohledem na omezené možnosti státního rozpočtu nelze z podprogramu
financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další
zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá
z nárůstu počtu dětí v regionu.
 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, je 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).
 S existencí podprogramu se počítá do konce roku 2016, je proto možné předkládat
i víceleté projekty.
 Zaslané žádosti budou posuzovány na základě soustavy hodnotících kritérií, které
vycházejí ze schválené dokumentace k podprogramu:
- účel poskytnuté dotace dle specifikace podprogramu
- spádovost školy
- zabezpečení dostupnosti školských zařízení v rámci dopravní obslužnosti
- demografický vývoj
- důkladná analýza skutečných kapacit a jejich využití
- zhodnocení využití nové požadované kapacity po dobu nejméně 10 let v daném
místě
- statistika a technické standardy MŠMT.

