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METODIKA
pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče na rok 2016


Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR):
	v návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „strategie Zdraví 2020“),
	v souladu s usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020,
	v návaznosti na usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657,
	v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
	v souvislosti s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, státními finančními aktivy, nebo Národním fondem,
vyhlašuje podmínky pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče (dále jen „RPZP“) v roce 2016.


ÚČEL PROGRAMU
Dotační program RPZP je důležitým nástrojem MZ ČR pro naplňování vybraných aktuálních cílů a priorit vycházejících ze strategických a koncepčních dokumentů v působnosti rezortu zdravotnictví. Vyhlášené priority reflektují potřeby daného období, naplňuji např. konkrétní vládní prohlášení pro daný rok. Mezi vyhlášenými prioritami, existují pak takové, které se každým rokem opakuji, a tvoří podstatnou část strategie Zdraví 2020. Jedná se např. o péči o děti a dorost, problematika vzácných onemocnění, prevence nádorových onemocnění, rozvoj paliativní a hospicové péče, omezení škod způsobených alkoholem, apod. 
Strategie Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace a navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ podpořený vládou ČR usnesením č. 1046 ze dne 30. října 2002 a dále navazuje také na „Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata MZ ČR v roce 2013, je klíčovým dokumentem pro tento dotační program. Hlavním cílem strategie je zlepšit zdravotní stav populace ČR a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Strategie popisuje čtyři vzájemně propojené oblasti prioritních politických opatření, které vedou „ke zdraví, spravedlnosti a životní pohodě“. Obzvlášť priorita č. 3 „Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích“ reflektuje cíle dotačního programu RPZP. Důležitým faktorem je také soulad s vývojem a závazky na mezinárodní úrovni jak v rámci Evropské unie, tak Světové zdravotnické organizace.
V rámci dotačního programu se podporují projekty, které nemohou být realizovány ze zdrojů zdravotních pojišťoven a zároveň nespadají pod záštitu jiných dotačních titulů na MZ ČR. Podporovány budou projekty konkrétní, kvalitní, s jasně definovanými cíli, které budou mít kladný dopad na národní úrovni s významnými přínosy. Podáním žádosti však nevzniká právní nárok na dotaci (§14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

PRIORITY PRO ROK 2016
Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče (dále jen „Metodika) stanovuje pro rok 2016 následující priority:

	Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích užívání tabákových výrobků a souvisejících výrobků (především elektronických cigaret), a v dalších otázkách kontroly tabáku

Podpořeny budou projekty:
	zaměřené např. na otázky návykového charakteru spotřeby tabáku, výhod pro ukončení užívání tabáku, a expozice tabákovému kouři (např. problematika expozice tabákovému kouři u dětí a mládeže v domácím prostředí).

orientované na různé skupiny obyvatelstva, avšak koncipovány s ohledem na specifika dané cílové skupiny, např. i  na další vzdělávání zdravotnických pracovníků, pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků, apod. v oblasti kontroly tabáku.
které obecně slouží k naplňování závazků uvedených v čl. 12 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, týkajícím se vzdělávání, komunikace, školení a veřejného povědomí.
Z tohoto dotačního programu nebudou podporovány projekty specificky zaměřené na primární prevenci užívání návykových látek v rámci školní docházky.

	Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích konzumace alkoholu vč. způsobů omezování škod působených alkoholem
Podpořeny budou projekty: 

	orientované na jednu z cílových skupin (nebo kombinace skupin) jako např. muži, ženy, mladiství, řidiči, rodiče, senioři.

reflektující specifické přístupy v komunikaci problematiky užívání alkoholu s cílovou skupinou (např. mediální kampaň, internetové poradenství pro uživatele alkoholu).
	
Národní akční plán pro vzácná onemocnění
Podpořeny budou projekty zaměřené na: 

	zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace příslušných webových portálů.

vznik a provoz registrů vzácných onemocnění.
vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti vzácných onemocnění.

Podpora programů, které řeší důsledky akutních intoxikací metanolem z roku 2012

Klasifikace a ocenění přístrojů zdravotnické techniky
Podpořen bude projekt kategorizace a ocenění zdravotnické techniky pro aktualizaci Seznamu zdravotních výkonů. V rámci tohoto projektu bude vytvořena metodika pro ocenění a provedena kategorizace a ocenění základních diagnostických přístrojů D5 a některé z dalších kategorií přístrojů – terapeutické (T), ostatní (specifické pro obory) (O), pomocné (P).
Komplexní, racionální oceňování zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků podle jednotné, odborníky uznávané metodiky napomůže racionalizaci a zprůhlednění v alokování zdrojů z prostředků veřejného zdravotního pojištění na tyto technologie. Kategorizace ZT a ZP je také základním krokem pro vytvoření datové základny jako základního kamene pro budoucí objektivní provádění hodnocení zdravotnických technologii v ČR (Health Technology Assessment).

	Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment)
Vypracovaná metodika by měla umožnit oceňování zdravotnických technologií, pomocí komplexního hodnocení přínosu nové technologie. Za zdravotnickou technologii je považován nejen lék, materiál, přístroj, ale i nový léčebný postup, screeningová metoda, očkování a nově též nové přístupy v organizaci, distribuci a dostupnosti zdravotní péče. Podpořen bude projekt, který umožní vypracovat metodiku, která vypracuje dostatečné podklady pro rozhodování, zda nové (později i současné) zdravotnické technologie jsou dostatečně přínosné pro české zdravotnictví a je vhodné hradit jejich užití z fondu veřejného zdravotního pojištění.


	Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů
Podpořeny budou projekty zaměřené na:

	edukaci lékařů a středního zdravotnického personálu především o medicínských kritériích indikací dárců orgánů, diagnostiky smrti mozku a právních normách.

zavedení skupiny DCD (dárci po nevratné zástavě oběhu) do klinické praxe. 
podporu vzdělávání dárcovských konzultantů (a jejich profesi).
podporu zdravotní gramotnosti veřejnosti (informovanost široké veřejnosti o dárcovství orgánů a významu transplantací).

Podpora prevence nádorových onemocnění
Podpořeny budou projekty zaměřené na:
	zdravotní gramotnost obyvatelstva v oblasti prevence nádorových onemocnění.

edukaci žen na správné samovyšetření prsu např. na středních školách, ale i pro širokou veřejnost (semináře, vzdělávací akce, apod.).
podporu pacientských organizací, které se zaměřují na osvětovou činnost, prevenci a podporu pacientů s nádorovým onemocněním.

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti násilí
Podpořeny budou projekty zaměřené na:
	aktivity spojené s prevencí sekundární viktimizace obětí násilí (školení pro zdravotnické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi kriminality a násilí).
školení pro zdravotnické pracovníky zaměřené na práci s agresivními pacienty (např. pro pracovníky záchranné služby, pro zaměstnance psychiatrických oddělení, pro zdravotníky pracující ve věznicích).


Vliv výživy a slunečního záření na hladiny vitamínu D u dětské populace
Podpořeny budou projekty:
	zaměřené na problematiku vitamínu D a zejména pak vliv výživy a slunečního záření na jeho hladinu v dětské populaci.

zahrnující např. nové poznatky o vztahu vitamínu D k regulaci imunitního systému s následným rizikem vyššího výskytu autoimunitních, nádorových, infekčních a alergických onemocnění.
mapující stávající situaci a nejdůležitější vlivy na hladiny vitamínu D a definování maximálně ohrožených skupin dětské populace v závislosti na ročním období, výživovém stavu a dalších faktorech.

	Snížení nákladů na léčbu pacienta využitím moderních monitorovacích/tele-medicínských systémů pro provozování dohledových a asistenčních služeb
Podpořeny budou projekty:

	zaměřené na nejčastější chronicity vznikající ve vazbě na nadváhu či obezitu, tj. Hypertenze (vysoký krevní tlak), DM (cukrovka), Dyslipidemie (vysoký cholesterol).

zabývající se sledováním a vyhodnocováním aktivit a generování automatických alertů či identifikování trendů v tele-monitoraci prostřednictvím snímání dat z různých zdrojů (nositelná elektronika, chytré telefony, speciální devices, tlakoměry, inteligentní váhy, apod.).

	Primární a sekundární preventivní opatření v oblasti duševního zdraví
Podpořeny budou projekty se zaměřením na tvorbu odborných podkladových materiálů „prosté“ a „rozšířené“ psychiatrické ambulance v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče

	zaměřeny na tvorbu metodiky (doporučených postupů) snížení incidence duševních nemocí.

zaměřeny na tvorbu metodiky časné detekce a aktivního vyhledávání duševně nemocných.
zaměřeny na tvorbu metodiky prevence sebevražednosti.

	Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Příjemce dotace zmapuje a zhodnotí oblast následné a paliativní péče v ČR. Projekt by měl na základě využití dat v NZIS vygenerovat datovou základnu pro monitoring (i časově, v trendech) pohybu pacientů, jejich léčby a osudu  Projekt by měl být zajištěn ve spolupráci s  relevantními OS a poskytovateli. Výstupem by měl být portál s informacemi o dané problematice a audit stavu.

	Národní ukazatele zdraví obyvatel v novém modelu regionálních reportů
Příjemce dotace by měl vytvořit datový systém s využitím dat krajů, který by umožnil relevantní a sofistikovaný report s benchmarkingem klíčových ukazatelů tak, aby je bylo možné využívat ke stanovení zdravotní politiky státu. Projekt by toto měl ve spolupráci s úřady a experty nastavit, navrhnout a pilotně zpracovat pro modelové regiony. Výstupem by byla nová forma regionálního servisu, včetně on-line výstupů.


	Podpora pacientských organizací zajišťující aktivity v oblasti zlepšení zdravotní situace pacientů

Cílem projektů s tímto zaměřením je zlepšení kvality života nemocných trpících chronickými chorobami a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, zejména roztroušenou sklerózou, onkologickými onemocněními, diabetem mellitem a dalšími poruchami metabolismu, poruchami krvetvorby, cystickou fibrózou a dalšími chorobami dýchací soustavy, vzácnými chorobami, degenerativními a revmatickými chorobami a dalšími dlouhodobými poruchami pohybového aparátu, duševními nemocemi apod., a to prostřednictvím podpory spolků sdružujících nemocné trpící těmito chorobami a stavy (pacientských organizací). 
Vhodnými a podporovanými dílčími cíli v rámci výše uvedeného hlavního cíle je zaměření na zvýšení soběstačnosti, informovanosti o medicínských i právních souvislostech daných onemocnění a stavů, vhodném životním stylu nemocných a zlepšení informovanosti jejich okolí i odborné a širší laické veřejnosti o potřebách nemocných a postižených trpících konkrétní chorobou či postižením. 
Podpořeny mohou být rovněž projekty, jejichž cílem je vypracování metodiky (průvodce) či informačního systému pro posilování kapacit pacientských organizací. Dále poradenství, vzdělávací akce zaměřené na rozvoj kapacit atd., které zlepší orientaci v systému zdravotních i sociálních služeb, sociálního zabezpečení, dotačních možností, apod. 
Projekty budou tyto cíle naplňovat prostřednictvím zejména následujících aktivit: vzdělávací akce a kurzy, osvětové akce, popularizace a šíření informací v mediálním prostoru, publikace a internetové stránky nebo individuálních konzultací, včetně on-line a telefonických konzultací v terénu (např. u poskytovatele zdravotních služeb, v sídle organizace, atd.) či v domácím prostředí pacienta. Podporovaným cílem projektu jsou též aktivity vedoucí k profesionalizaci a posilování kapacit pacientských organizací a jejich reprezentace, s cílem jejich stabilizace a zkvalitnění jejich činnosti při naplňování výše uvedených cílů.
Podpořeny budou zejména ty pacientské organizace sdružující pacienty, které jsou spolky podle občanského zákoníku (občanskými sdruženími), a které sdružují nemocné trpící konkrétními uvedenými či obdobnými chronickými onemocněními a stavy a zastřešující subjekty sdružující tyto pacientské organizace.

SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU ŽÁDAT O DOTACI (PŘEDKLADATELÉ PROJEKTŮ)
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, mohou předložit žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na dotační program RPZP:
a)	příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem,
b)	organizace zřízené územním samosprávným celkem,
c)	spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
d)	obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013, 
e)	církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
f)	právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely,
g)	ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014,  
h)	organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).
Na subjekty transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.
Žadatel předáním projektu bere na vědomí novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ze dne 26. 4. 2012, která obsahuje v §18a povinnost poskytovatele předávat Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací, včetně údajů stanovených v §14, odst. 3, písm. e) je-li žadatel právnickou osobou. Předané údaje o poskytnutí finančních prostředků a příjemcích dotace budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí v programu DotInfo.
Podmínkou pro žadatele je sídlo na území České republiky, nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PODPORA VÍCELETÉ REALIZACE SLUŽBY V RÁMCI PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 
V souladu s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, může MZ uzavřít s příjemcem dotace memorandum o dlouhodobé spolupráci na konkrétní projekt, a to za předpokladu, že:
	příjemce naplňuje priority schválené MZ ČR,

příjemce splňuje podmínky příslušných strategických dokumentů pro oblast zdravotní péče,
příjemce splňuje podmínky stanovené v této Metodice,
	projekt je v rámci dotačních programů MZ ČR kontinuálně finančně podporován minimálně 3 roky.

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI (PROJEKTU) DO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ
Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 je 10. 10. 2015. U žádostí zaslaných poštou budou přijímány zásilky prokazatelně přijaté do výše uvedeného termínu (platí razítko pošty na obálce). V případě osobního dodání platí razítko podatelny MZ. Pozdní podání žádosti je důvodem pro nezařazení projektu do dotačního řízení.
Veškeré finanční závazky žadatele/předkladatele vůči veřejným rozpočtům ČR, rozpočtům státních fondů a Územně samosprávných celků (krajů, obcí) za předchozí léta musí být vyrovnány.
Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016“ řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice. Žádosti musí být zaslány ve dvou písemných vyhotoveních zkompletované se všemi povinnými přílohami (1 originál a 1 zřetelně označená kopie) a současně v elektronické verzi na CD (ve formátu doc nebo docx, musí být vždy v editovatelné formě) na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Oddělení zdravotních programů
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Obálku označte heslem „ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZDRAVOTNÍ PÉČE 2016“.
Žádosti musí být v oboustranném tisku, originál nedávat do kroužkové vazby, naopak kopie v kroužkové vazbě preferujeme.
Současně budou žádosti zaslány na adresu @mzcr.cz" kristina.masala@mzcr.cz (ve formátu zip nebo rar, uvnitř kterého budou dokumenty ve správném pořadí).
Povinné přílohy, které je nutno k žádosti přiložit, jsou:
	Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace.
	Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis). Formulář je přílohou této Metodiky.
	Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle §18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Formulář je přílohou této Metodiky.
	Popis projektu, na který se žádá o dotaci (jasně definovaná teoretická východiska, konkrétní cíle, jasně vymezená cílová populace a její participace na projektu, popis dílčích aktivit a přesný časový harmonogram realizace projektu, popis metod, konkrétní výstupy, odborná garance projektu a supervize projektu, návrh na hodnocení výsledků ve vztahu k stanoveným cílům, definice kritérií, podle kterých bude v daném roce měřena efektivita, zhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků, zdůvodnění rozpočtu projektu, atd.).
	Rozpočtové tabulky (formuláře jsou přílohou této Metodiky):

	Tabulka D1 – Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v roce 2014 a 2015

Tabulka D2 – Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od MZ na rok 2016 podle nákladových položek.
	Pokud jsou v žádosti požadovány mzdové prostředky, je nutné zpracovat tabulku D3 – Přehled zaměstnanců v rámci projektu, celkových mezd a požadavků od MZ na mzdy pro rok 2016.
Pokud jsou požadovány ostatní osobní náklady, je nutné zpracovat tabulku D4 – Ostatní osobní náklady; přehled dohod, celkových honorářů a požadavků od MZ na OON pro rok 2016.
	Dokumenty potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti:

	běžnou kopii dokladu o přidělení identifikačního čísla žadatele IČ(O) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
	spolky - běžnou kopii platných stanov registrovaných u Ministerstva vnitra ČR
	obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31. 12. 2013 - ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u rejstříkového soudu dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů,
	církevní právnické osoby - ověřený výpis z registru Ministerstva kultury ČR dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
	ostatní právnické a fyzické osoby - podle §7 odst. 1, písm. f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, běžnou kopii výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo doklad o oprávnění podnikat, tj. živnostenský list,
	transformované subjekty - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doklad o provedené transformaci.


SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Formální hodnocení žádostí
Každá žádost zaslána na MZ do stanoveného termínu bude zaevidována a bude jí přiděleno evidenční číslo. Tříčlenná hodnotící komise, složená ze zástupců Odboru zdravotních služeb, provede kontrolu formálních náležitostí. Vyřazeny budou žádosti neúplné, nejasné, neodpovídající vyhlášeným prioritám, nepředloženy na příslušném formuláři, bez příloh či chybně vyplněných ekonomických tabulek, a při podání obsahově shodné žádosti do dotačního řízení jiného odboru MZ. Hodnotící komise poté rozhodne o postoupení/nepostoupení žádostí k dalšímu zpracování v rámci dotačního řízení. Výsledek jednání hodnotící komise bude zveřejněn na stránkách MZ do konce října 2015.

Odborné hodnocení žádostí
Žádosti, které byly hodnotící komisí postoupeny do dalšího kola dotačního řízení, jsou zaslány internímu oponentovi, z řad pracovníků MZ, který posoudí odborné a místní hledisko projektu (význam projektu z národního hlediska, otevřenost/uzavřenost projektu ke spolupráci s dalšími zařízeními na území ČR). Dle potřeby může oslovit externího oponenta, který vypracuje druhý posudek. Všechny žádosti a posudky jsou pak předloženy na jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové projekty zdravotní péče (dále jen „Komise“). Komise je poradním orgánem ministra zdravotnictví a provádí vyhodnocení předložených žádostí. Komise hodnotí každý projekt samostatně, a to s ohledem na úroveň zpracování projektu, aktuálnost a potřebnost řešení daného problému, reálnost stanovených cílů a možností jejich systémového využití v oblasti resortu zdravotnictví na národní úrovni, očekávaný přínos projektu, přiměřenost finančních prostředků vedoucích ke splnění stanovených cílů, a v neposlední řadě na efektivitu projektu v minulých letech (pokud již byl podpořen). Jména oponentů a členů Komise a jejich hodnocení se žadatelům nesdělují. Na základě jednání zařadí Komise žádosti o dotaci do jedné ze 3 kategorií:
Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře
Kategorie B – projekt je dobrý, ale organizace bude vyzvána k úpravě či doplnění obsahu
Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře
Po schválení ministrem zdravotnictví budou výsledky Komise zveřejněny na stránkách MZ do konce roku 2015. Důvody zamítnutí žádosti o dotaci se sdělují pouze na písemné vyžádání.
Na dalším jednání Komise bude již navržena konkrétní výše dotace pro jednotlivé projekty i s ohledem na doplňující informace obdržené od předkladatelů, kteří byli zařazeni do Kategorie B. Po schválení ministrem zdravotnictví bude konkrétní výše dotace pro schválené projekty zveřejněna na stránkách MZ do 31. 3. 2016, pokud budou do tohoto termínu uvolněny prostředky ze státního rozpočtu.

UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Podmínkou pro poskytnutí dotace je, že žadatel vyúčtuje předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu MZ v předchozích třech letech (pokud byl subjekt příjemcem dotace), provede finanční vypořádání se státním rozpočtem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly vyčerpány. Předkladatelům schválených žádostí o neinvestiční dotaci, kteří stanovené podmínky splnili, bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen „Rozhodnutí“) s podmínkou struktury využití dotace. Na Rozhodnutí se nevztahují ustanovení správního řádu. Finanční prostředky budou poskytovány jednorázově do 30 dnů od vydání Rozhodnutí.
Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena MZ na realizaci neinvestičního projektu je výhradně účelová a lze ji použít jen na činnosti, které jsou v souladu s Metodikou, s předloženou a schválenou žádostí a s Rozhodnutím. Dotaci lze použít na náklady, které ústřední orgán uvede v Rozhodnutí a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána dotace. Dotaci lze použít i na výdaje, které byly uskutečněny před datem vydání Rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto Rozhodnutím.
Dotace může být poskytnuta až do výše 70% celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30%. V konkrétních individuálních a řádně zdůvodněných případech může MZ udělit výjimku překračující tento podíl za předpokladu, kdy nebude možné získat finanční prostředky z územních rozpočtů či jiných nestátních zdrojů. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70% celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání.

DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
Při čerpání dotace je příjemce povinen důsledně dodržovat obecně závazné předpisy, především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, vyhlášku 52/2008 Sb., Rozhodnutí a Metodiku MZ, zejména:
	vést řádné a oddělené sledování každé jednotlivé přijaté a použité dotace ve svém účetnictví, příp. upřesnit nebo doplnit své účetnictví o příslušné analytické účty pro jednotlivé dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výše uvedené podmínky o řádném a úplném vedení účetnictví nelze v žádném případě zaměňovat pouhým vedením výkaznictví v jakékoliv formě. Příjemce dotace je povinen účetní doklady archivovat po dobu nejméně deseti let,
	nevyužívat rozpočtové prostředky během roku k jiným účelům než stanoví Rozhodnutí (např. na pohoštění a dary, úrazové pojištění zaměstnanců),
	neprovádět přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými projekty ani v rámci jednoho projektu mezi mzdovými a ostatními neinvestičními prostředky bez předem vyžádaného a průkazně zdůvodněného souhlasu poskytovatele dotace,
	nepoužívat neinvestiční rozpočtové prostředky k investičním nákupům v ceně nad 40 000,- Kč (dlouhodobý hmotný majetek), či programového vybavení v ceně nad 60 000,- Kč (dlouhodobý nehmotný majetek),
	nehradit z dotace běžného roku zálohy na akce nebo jiné výdaje roku následujícího,
	nehradit proplácení služebních/pracovních cest,
	nehradit stravné,
	nehradit nákup IT vybavení (notebook, PC, iPOD),
	nehradit nákup mobilních telefonů,
	nehradit nákup přístrojů,
	nehradit provedení auditu.

Příjemce dotace je povinen zajistit, aby vyplacené mzdové prostředky byly podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin a výkonech, umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce.
Dále je povinen oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu v rámci projektu (neprodleně pokud se změna týká obsahu projektu a do 14 dnů pokud se změna týká příjemce, např. identifikační údaje, č. účtu příjemce).
V průběhu realizace projektu může příjemce dotace požádat o finanční změny Rozhodnutí (tj. přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, nebo snížení celkových nákladů projektu a tím zvýšení procentuálního podílu), a to písemně na příslušném formuláři, který je přílohou této Metodiky, nejpozději však do 7. 11. rozpočtového roku, na který byly prostředky poskytnuty. Změny může poskytovatel povolit vydáním změny daného Rozhodnutí nebo schvalovacím dopisem.
Příjemce dotace předloží poskytovateli průběžnou zprávu o realizaci projektu za 1. pololetí roku, na který mu byla poskytnuta dotace, a to v termínu do 15. září toho roku.

HODNOCENÍ REALIZACE PROJEKTŮ
Vyhodnocení realizace projektu a jeho efektu, na základě předložené závěrečné zprávy, je posouzeno interním oponentem, který vypracoval posudek k relevantní žádosti o dotaci. Dalším podkladem pro vyhodnocení podpořených projektů jsou výsledky případných kontrol. Kritéria pro vyhodnocení jsou míra kvality provedení projektu, splnění stanovených cílů, uskutečnění výstupů, využití finančních prostředků, apod.
Projekty, které byly negativně vyhodnoceny (cíle nesplněny, výstupy nepředložené, efektu nedosaženo, či porušení podmínek daných Rozhodnutím) nebudou v následujícím roce podpořeny z tohoto dotačního programu.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
Příjemce dotace je povinen MZ předložit v řádném termínu a na stanoveném formuláři, který je přílohou této Metodiky, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 31. 1. následujícího roku. Závěrečná zpráva by měla obsahovat stručný popis plnění projektu, informaci o dosažených výsledcích vč. objektivního zhodnocení výstupů, sdělení ohledně nesplněných aktivit a jejich zdůvodnění a vyhodnocení efektu projektu.
Dále je příjemce dotace povinen dle §75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., vyhotovit v rámci účetní závěrky závěrečné vyúčtování projektu (formulář je přílohou této Metodiky) a jeho vypořádání se státním rozpočtem, a to bezpodmínečně nejpozději do 31. ledna 2017. Nevyčerpané prostředky poukáže nejpozději do 15. února 2017 na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-2528001/0710 u ČNB (tzn., že budou připsány na uvedený účet nejpozději v tento den). Organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím kraje, a současně převedou ke dni 5. února 2017 na účet kraje případnou vratku dotace. V případě, že byly finanční prostředky na realizaci projektu převedeny z rozpočtu MZ do rozpočtu jiné kapitoly státního rozpočtu, zašle konečný příjemce společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu kopii zprávy o finančním vypořádání se státním rozpočtem Odboru zdravotních služeb MZ.

KONTROLA ÚČELNÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY
Příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídá MZ za hospodárný způsob jejich využití a zavazuje se použít je ve stanoveném členění a výši v souladu s vydaným Rozhodnutím.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle §14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena buď na účet MZ či na účet kraje, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona. 
Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy o resortní kontrole a oběhu a kontrole účetních dokladů. MZ si jako poskytovatel vyhrazuje právo provádět kontrolu čerpání poskytnutých prostředků, která bude prováděna podle uvedeného zákona, včetně povinnosti příjemce dotace předložit veškeré náležitosti vztahující se k poskytnutým dotacím a k celému projektu. Kontrolu čerpání a použití prostředků dotace mohou kromě MZ provádět i další externí kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí, Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, atd.
Příjemce je povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu vlastním revizním orgánem. U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000,- Kč, je povinen provést revizi nezávislým auditorem nebo auditorskou společností včetně projednání zprávy o revizi nejvyšším orgánem organizace. Revizní zpráva se zasílá MZ nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Revizní zpráva musí obsahovat informaci, zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s daným Rozhodnutím, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657.

PŘÍLOHY
Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016.
	Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis).
Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle §18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.
Tabulka D1 – Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v roce 2014 a 2015.
Tabulka D2 – Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od MZ na rok 2016 podle nákladových položek
Pokud jsou v žádosti požadovány mzdové prostředky, je nutné zpracovat tabulku D3 – Přehled zaměstnanců v rámci projektu, celkových mezd a požadavků od MZ na mzdy pro rok 2016.
Pokud jsou požadovány ostatní osobní náklady, je nutné zpracovat tabulku D4 – Ostatní osobní náklady; přehled dohod, celkových honorářů a požadavků od MZ na OON pro rok 2016.
	Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci dotačního programu MZ Rozvojové projekty zdravotní péče.
	Závěrečná zpráva o realizaci projektu.
	Tabulka závěrečné vyúčtování projektu Všechny rozpočtové tabulky jsou v jediném dokumentu xls v jednotlivých složkách.
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Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016

Název programu:
Rozvojové projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví
1. Název projektu:

2. Název tématu dle vyhlášených priorit na rok 2016:

3. Řešitel – příjmení, jméno, titul

Telefon:
Mobil:
E-mail:
Název a adresa pracoviště řešitele:

4. Žadatel o dotaci

IČ/RČ: 

Typ organizace/
právní forma:

Ulice:

č. p. / č. o.:
Obec:

PSČ:
Kraj:

http://

Telefon:

e-mail:

Statutární orgán/
jméno a příjmení:

Číslo registrace:

Bankovní spojení*:

5. Zřizovatel: (pouze u organizací v působnosti územních orgánů např. MŠ, ZŠ, NsP)
Název územního orgánu:
IČ:

Ulice:
Obec:

č. p. / č. o.:
PSČ:

Telefon:
e-mail:

Bankovní spojení:

6. Náklady na projekt v Kč:
Celkem náklady

Požadovaná dotace

*U bankovního spojení uveďte název a adresu pobočky banky a číslo účtu přesně, včetně pomlček.


7. Spoluřešitel – příjmení, jméno, titul

Telefon:

e-mail:
Název a adresa pracoviště spoluřešitele:

8. Celkový počet pracovníků zajišťujících realizaci projektu:
9. Projekt
a) Stručný obsah a cíle projektu (max. 3 řádky)

b) Vlastní projekt *)

c) Rozpočet projektu *)

d) Časový harmonogram projektu *)
10. Statutární orgán prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku.



Dne: 	Podpis, razítko:
11. Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil k předložení do příslušného programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.



Dne: 	Podpis, razítko:
*) řešit přílohou

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které se vztahuje k žadatelům o dotaci) znamená, že příjemce dotace nesmí v jakémkoliv tříletém období (tj. v běžném roce a dvou předchozích letech) získat celkem podporu vyšší než je částka odpovídající 200 000 EUR. Pro přepočet měn Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky platný v den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí je považován den, kdy bylo vydáno rozhodnutí o dotaci.

Název subjektu / jméno fyzické osoby

IČO / RČ

Sídlo / adresa



Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období 

	neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis), 

obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis):*

Údaje o poskytnutých veřejných podporách:
Rok poskytnutí podpory
Poskytovatel podpory
Datum poskytnutí podpory
de minimis
Výše poskytnuté veřejné podpory v Kč
Výše obdržené podpory v € K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.
Forma veřejné podpory**































Působení v oblasti zdravotních služeb
Jsem – nejsem* subjektem působícím v oblasti zdravotních služeb ve smyslu příslušného nařízení Komise (ES) č. 1407/2013

Prohlášení ke zpracování osobních údajů 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a zpracovateli Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
* Nehodící se škrtněte.
** dle zákona č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. (Ministerstvu zdravotnictví ČR) pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.




V 	dne	




……………………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby

Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění

Žadatel předáním žádosti o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na program Rozvojové projekty zdravotní péče na rok 2016 Ministerstvu zdravotnictví (poskytovatel) souhlasí s tím, že poskytovatel předá veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací, s výjimkou uvedenou v odst. 2 uvedeného paragrafu, Ministerstvu financí ke zveřejnění v systému DotInfo v souladu s novelou zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ze dne 26. 4. 2012, resp. s §18a, který obsahuje tuto povinnost poskytovatele.



V 	dne	




……………………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby

ŽÁDOST
o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci dotačního programu MZ ČR
Rozvojové projekty zdravotní péče

PROJEKT
Rozhodnutí č.:  
Název projektu:

PŘÍJEMCE DOTACE
Název: 
Adresa:
Řešitel projektu: 

POŽADOVANÁ ZMĚNA 
Jedná se o: 
přesun mezi položkami projektu*
podíl dotace na celkovém rozpočtu projektu* (pokud se změna týká pouze snížení celkových nákladů, vyplňte v tabulce pouze dva řádky „celkový rozpočet projektu“ a „% podíl dotace“)
(pokud žádáte o změnu v obou bodech, vyplňte pouze jednu žádost)

Doplňte:
**Struktura financování projektu celkem:
Schváleno v Rozhodnutí:
(v Kč)
Navrhovaná změna***:
(v Kč)
Provozní náklady celkem


Materiálové náklady





Nemateriálové náklady





Jiné provozní náklady


Osobní náklady





Celkové náklady na realizaci projektu


% podíl dotace na celkovém rozpočtu projektu:


*nehodící se škrtněte **ve struktuře si přidejte v tabulce řádky dle potřeby ***změnu zvýrazněte tučným písmem

PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY





























Podpis řešitele projektu: 				Podpis hl. ekonoma příjemce dotace:


Podpis statutárního orgánu příjemce dotace: 


Datum:				 		Razítko příjemce dotace:


Závěrečná zpráva 
o realizaci projektu programu Ministerstva zdravotnictví 
Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016
(dále jen „Závěrečná zpráva“)


Závěrečná zpráva je předkládána poskytovateli dotace v souladu s Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče na rok 2016 (dále jen „Metodika“) a příslušným Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen „Rozhodnutí“) a podmínkami přidělení dotace, pro použití dotace, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a vypořádání se státním rozpočtem dle níže uvedené tabulky.

Závěrečná zpráva je zasílána v 1 písemném vyhotovení (oboustranný tisk) a současně na elektronickém nosiči (v editovatelné podobě) v termínu do 31. 1. 2017 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.


PROGRAM:
Rozvojové projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví
NÁZEV PROJEKTU a evidenční číslo, které je uvedené na Rozhodnutí o poskytnutí dotace:


PŘÍJEMCE DOTACE

Název a adresa:



tel.:
e-mail:
Statutární orgán

Zřizovatel
Název a adresa:



tel.:
e-mail:
Řešitel


Příjmení, jméno, titul:

Název a adresa pracoviště řešitele:



tel:
e-mail:
Náklady na projekt v tis. Kč
Náklady celkem:

Poskytnutá dotace:

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2016
Číslo:
Ze dne:
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016
Číslo:
Ze dne:
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
	Závěrečná zpráva o plnění projektu *


	Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích *


	Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu *

ČERPÁNÍ DOTACE

Informace o čerpání poskytnutých neinvestičních finančních prostředků (vyúčtování dotace) je řešena samostatně v souladu s Metodikou a příslušným Rozhodnutím.

Statutární orgán potvrzuje pravdivost uváděných údajů:



Dne:	Podpis, razítko:



* řešit přílohou


