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METODIKA 
PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2008
ZVP II – VZV/3-2008



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

	Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") v návaznosti na zákon  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 114/2001 ze dne 7. února 2001 „O zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ a v souladu s usnesením vlády č. 631 ze dne 11. června 2007 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008“ vyhlašuje podmínky pro vypracování a registraci žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu v roce 2008 v rámci dotačního řízení k programu „Zdravotnické vzdělávací programy“ – II. kolo (dále jen program „ ZVP II-VZV/3“). Současně určuje postup poskytování a vypořádání dotací. 

Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit níže uvedené podmínky, jestliže dojde ke změnám Zásad vlády pro poskytování dotací  ze  státního  rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  (dále jen "Zásady" - Příloha č. VII.) nebo jiných relevantních předpisů. Případné změny v podmínkách tohoto dotačního programu budou předem uveřejněny na webových stránkách ministerstva.

Žadatelům se doporučuje seznámit se s vyhlášenými programy pro poskytování dotací na jiných ústředních orgánech, případně dalších odborech Ministerstva zdravotnictví, a podávat projekty   na ten ústřední orgán, resp. odbor Ministerstva zdravotnictví, do jehož kompetence příslušný projekt svým zaměřením patří. Pokud bude projekt se žádostí o státní dotaci předán na jiný ústřední orgán, bude o tom žadatel písemně informován. 

Na poskytnutí dotace z dotačního programu ZVP II –VZV/3 není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb. 


CÍLE DOTAČNÍHO PROGRAMU ZVP II-VZV/3 

Program je administrován odborem vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví. 
Zásadním cílem programu je dlouhodobé vytváření podmínek pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, podpora oblastí, jejichž předmětem je rozšíření dostupnosti informací o vzdělávání a pro vzdělávání zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví; podpora rozvoje vzdělávání zdravotnických pracovníků za účelem udržitelného rozvoje znalostí a dovedností v rámci profese a rozšíření dostupnosti vzdělávání zdravotnických pracovníků i na regionální úrovni; podpora přednáškové a ediční činnosti  ve zdravotnictví.
 
2. TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Tématické okruhy projektů:

A. Vzdělávání zdravotnických pracovníků.
B. Přednášková a ediční vzdělávací činnost.

2.1 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TÉMATICKÝCH OKRUHŮ

2.1.1 OKRUH A - VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

OKRUH A je určen na podporu zdravotnických vzdělávacích programů celoživotního 
a specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). 

2.1.2  OKRUH B - PŘEDNÁŠKOVÁ A EDIČNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

OKRUH B je určen na podporu osvětové zdravotnické činnosti, rozšíření dostupnosti informací o vzdělávání a pro vzdělávání formou kongresů, konferencí, seminářů, cyklů přednášek i jednotlivých přednášek a besed. 

3. PRAVIDLA DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU ZVP II -VZV/3 PRO ROK 2008
3.1 OKRUH MOŽNÝCH ŽADATELŮ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z  DOTAČNÍHO PROGRAMU ZVP II-VZV/3 PRO ROK 2008
Organizace, které mohou podat žádost do dotačního řízení ministerstva k dotačnímu programu ZVP II-VZV/3,  jsou:

Občanská sdružení
Zřizované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně prospěšné společnosti
Zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účelová zařízení církví
Zřizované 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).
Příspěvkové organizace v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví.
Organizační složky státu v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví.
Organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů).
Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy).
Ostatní nestátní organizace, tj. právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny 
k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely (§7 odst. 1 písm. g) z. č. 218/200 Sb.).

Podmínkou je sídlo žadatele na území České republiky.


3.2 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - PODMÍNKY

Dotace může činit maximálně 70 % celkových nákladů.

Žadatelé žádají o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu ZVPII-VZV/3 prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu Zdravotnické vzdělávací programy pro rok 2008“  (dále jen „žádost“) (viz Příloha  k metodice, řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice. Vyplněná žádost musí být předložena ve třech vyhotoveních (jeden originál a dvě kopie v tištěné podobě) 
a v elektronické verzi  na nosiči dat (CD, disketa, ve formátu WORD *.doc nebo *.rtf nebo *.pdf ) včetně všech dalších níže požadovaných náležitostí dle typu žadatele, v řádném termínu. Formulář žádosti je Přílohou I této Metodiky. 
Předkládání žádostí začíná dnem, kdy ministerstvo vyhlásí dotační řízení k dotačnímu programu ZVP II–VZV/3 pro rok 2008 na webových stránkách ministerstva (www.mzcr.cz). 

Termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2008 končí 22. 9. 2008. Žádost 
je podána včas, je-li doručena nejpozději 22.9.2008 na podatelně ministerstva nebo k poštovní přepravě (zásilky prokazatelně přijaté poštou do 24.00 hod. stejného dne). Po tomto datu již nebudou žádné projekty se žádostí o státní dotaci přijímány.
Žadatelé, kteří žádají o dotaci na více než 1 projekt , musí předložit průvodní dopis se seznamem projektů, aby bylo možno doložit dodržení termínu podání. Pozdní podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z dotačního řízení.

Žádosti se předkládají na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví 
Sekce náměstkyně pro zdravotní péči 
Odbor vzdělávání a vědy
Oddělení VZV/3
Palackého nám. 4, 
128 01 Praha 2.

Obálku označte heslem ZVP II - VZV/3 -2008
Další náležitosti dle typu žadatele, které je nutno splnit:
k žádosti je třeba přiložit:
A. Úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
Žadatel  je povinen  přiložit k žádosti úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti.
Platí pro okruh možných uchazečů uvedený v bodě 3.1 na str. 4 této „Metodiky“.
Např. pro :
Občanská sdružení – žadatel je povinen zaslat současně úředně ověřenou kopii platných stanov s registrací u Ministerstva vnitra, odpovídající zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Obecně prospěšné společnosti – žadatel je povinen současně zaslat úředně ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu dle zákona č.248/1995 Sb.,   
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
Církevní právnické osoby – žadatel je povinen předložit úředně ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti.
Ostatní  organizace, tj. právnické a fyzické osoby - Žadatel je povinen přiložit k žádosti úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo úředně ověřený doklad o oprávnění podnikat, tj. živnostenský list, v případě nestátního zdravotnického zařízení také úředně ověřenou kopii registrace nestátního zdravotnického zařízení.
Výjimku tvoří organizace zřízené ze zákona (např. vysoké školy) nebo jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví – tyto organizace úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti nepředkládají.

B. Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace ( příloha III. k žádosti)

Předkládají všechny typy organizací na formuláři „Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům“, který je přílohou III. této Metodiky.

C. Vyjádření odborného garanta projektu (na str. 9 žádosti). 

Předložené projekty musí být doloženy vyjádřením odborného garanta projektu. Garant projektu (nejlépe lékař, nám. pro zdrav. péči, zástupce odborné společnosti atp.) musí mít odbornou způsobilost ke garanci projektu. Žadatel může předložit doporučení i více garantů - dle zaměření projektu. Při pochybnosti o způsobilosti nebo vhodnosti akce musí příjemce na požádání ministerstva doložit odbornou způsobilost garanta projektu, případně na základě výzvy MZ ČR doplnit stanoviskem příslušné odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně nebo profesní organizace atp.



Přehled formálních náležitostí, které musí žadatel splnit

termín předložení žádosti do 22. 9. 2008

Dále musí žadatel 
předložit

 originál
kopie

Seznam žádostí předkládá-li žadatel více žádostí
1 x


Vlastní žádost o dotaci na předepsaném formuláři
1 x
2 x

v rámci žádosti musí být vždy uvedeno:



Čestné prohlášení žadatele o dotaci (str. 8 žádosti, podpisy podle zápisu v OR, atp.). 



Vyjádření odborného garanta projektu (str. 9 žádosti). 



Doporučení kraje v případě okruhu A (str. 9 žádosti) 



Seznam příloh k žádosti 
1 x
-

Žádost v elektronické podobě (CD nebo disketa, ve formátu Word - *.doc, *.rtf nebo Acrobat - *.pdf)
1 x
-

Úředně ověřené kopie potvrzující vznik subjektu a oprávnění k činnosti.
1 x
-

Příloha č. II a - v případě specializačního vzdělávání - projekt se školencem  - obor všeobecný praktický lékař (Okruh  A)*.
1 x


Příloha č. II b - v případě specializačního vzdělávání  projekt se školencem – obor praktický lékař pro děti a dorost (Okruh  A)*.
1 x


Příloha č. III  - Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace      
Předkládají všechny typy organizací na formuláři Příloha III. „Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům“, který je přílohou Metodiky.
1 x
-

Příloha č. IV - tabulka pro přednášky (Okruh B)**.
1 x
2x

Příloha č. V - Tabulka pro ediční činnost 2008 (Okruh B)**.
1 x
2 x

Příloha č. VI. a - Ediční činnost (Okruh B)**. 
1 x
2 x

Příloha č. VI. b - Ediční činnost (Okruh B)**. 
1 x
2 x

Kopie akreditace – v případě okruhu A – pro příslušný obor specializačního vzdělávání 
1x

* počet příloh IIa  nebo IIb  se přikládá podle počtu školenců (1 školenec  1 příloha) v rámci okruhu A
** předkládá se dle zaměření a typu projektu v rámci okruhu B

Okruh A

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Projekt musí obsahovat cíl projektu, konkrétní téma či rozsah příslušného vzdělávacího programu, včetně jmen lektorů/ školitelů a školenců (v případě, že je požadována dotace na mzdu školence). 
Projekt musí obsahovat stránku vzdělávací, průběh vzdělávání (časový harmonogram), rozpis předpokládané výše nákladů na 1 účastníka/školence, včetně délky a rozsahu vzdělávání. Dotaci lze požadovat na úhradu nákladů pouze v položkách materiál, služby 
a osobní náklady celkem (na odměny lektorů, hrubé mzdy školenců + 35 % odvody na zdravotní a sociální pojištění). Ministerstvo neposkytuje dotaci na osobní náklady celkem (mzdy, OOV) mimo výše uvedených, které v rámci schválených projektů budou nutné k realizaci navrhované činnosti. Konkrétní výše dotace  na mzdy se stanoví s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře.  Dotace na osobní náklady celkem na 1 školence může činit maximálně 25 tis. Kč/měsíc včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění (tj. na hrubou mzdu 18 500 Kč/měsíc + 35 % odvody 
6 500 Kč/měsíc). Dotaci nelze požadovat a použít na mzdy žadatele a jeho zaměstnanců - školitelů-lektorů, koordinátorů projektu a dalších zaměstnanců žadatele o dotaci, kteří se na přípravě a realizaci vzdělávacího projektu podílejí (s výjimkou dotace na mzdu školence – viz výše). 
Dotaci na OOV lze  požadovat v projektu ZVP II-VZV/3 - 2008 pro školitele - lektory 
v případě, že lektor, školitel není zaměstnancem žadatele o dotaci a v případech, kdy specializační vzdělávání školence probíhá v jiné organizaci, s platnou akreditací podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo 96/2004 Sb., se kterou byla za tímto účelem uzavřena smlouva o spolupráci při zajišťování specializačního vzdělávání lékařů ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb. a v souladu 
s  ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.
  
V případě žádosti o poskytnutí dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků se musí vždy jednat o organizaci, která získala akreditaci ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. Specializační vzdělávání školenců se musí uskutečňovat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 95/2004 Sb. nebo zákonem č. 96/2004 Sb., dále  v souladu se zákoníkem práce a platnými vzdělávacími programy pro  příslušný obor specializace..
K jakýmkoliv změnám v projektu (v žádosti), tj. např. struktuře, obsahu či čerpání jednotlivých položek, době realizace projektu, změně časového harmonogramu, atp. je vždy nezbytný předchozí písemný souhlas poskytovatele.
Tabulka pro školence - viz Příloha IIa , IIb.

Okruh B

Projekty obsahující přednáškovou činnost

Projekty zaměřené na rozšíření dostupnosti informací o vzdělávání a pro vzdělávání formou kongresů, konferencí, seminářů, cyklů přednášek i jednotlivých přednášek a besed pro zdravotnické pracovníky. Projekt musí obsahovat konkrétní témata, včetně jmen lektorů a rozpočet dle přiložené tabulky.Odměna lektorům činí dle odbornosti maximálně 400 Kč/hod. Dotace se může skládat z odměny lektorů a pronájmu sálů (včetně propagace) Je nepřípustné hradit z prostředků dotace náklady spojené se zahraniční cestou účastníka, cestou zahraničního lektora na akci (cestovné, diety, poplatky atp.) nebo jeho ubytováním, na pohoštění účastníků akce, na mzdy funkcionářů a zaměstnanců sdružení, kteří se na akci podílejí, dary, zahraniční cesty a jazykovou výuku. V případě, že je dotace poskytnuta na konferenci nebo seminář, musí příjemce na akci i v doprovodných materiálech zřetelným způsobem uvést, že se pořádá za podpory Ministerstva zdravotnictví. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení akce musí příjemce dotace předat odboru vzdělávání a vědy (dále jen „odbor VZV/3“) ministerstva zprávu o průběhu akce s  počtem účastníků a fotodokumentací. 
K jakýmkoliv změnám v projektu, tj. obsahu či čerpání jednotlivých položek, je vždy nezbytný předchozí písemný souhlas poskytovatele.
Tabulka pro přednášky - Příloha č. IV.

Projekty na ediční činnost

Projekty zaměřené na podporu vydávání speciálních tiskovin určených na podporu zdravotnických vzdělávacích programů a na podporu osvětové zdravotnické činnosti, případně na rozšíření dostupnosti informací o vzdělávání  a pro vzdělávání ve zdravotnictví. Projekt musí obsahovat podrobný finanční rozpočet projektu, název publikace nebo časopisu, aktuální ročník, případně indexace v databázích, název nakladatele (je-li rozdílný od vydavatele), náklad (u časopisu periodicitu), složení redakční rady, cenu, způsob distribuce, způsob nakládání s remitendou. Čerpání dotace je závislé na splnění podmínek rozhodnutí ministerstva o dotaci, např. splnění stanoveného podílu na cenových nákladech, vydání stanoveného počtu čísel v příslušném ročníku časopisu a splnění podmínky neziskovosti vydávaného časopisu atp. U časopisů nebo ucelených řad publikací, na které žadatel získal dotaci již v předchozích letech, bude posuzována také schopnost žadatele postupně zvyšovat podíl vlastních prostředků a prostředků z jiných než státních zdrojů na hrazení výdajů na projekt. Pokud jsou součástí internetové stránky, musí být veřejně přístupné a zřejmá snaha o co nejširší dostupnost odborných informací, které časopis přináší. Podporuje se rozšíření ediční činnosti o cizojazyčnou (anglickou) verzi.V případě, že je dotace poskytnuta na ediční činnost, musí příjemce dotace v tiskovině na titulní stránce, zřetelným způsobem uvést, že byla vydána za podpory Ministerstva zdravotnictví a průběžně zasílat po 1 výtisku odboru VZV/3 ministerstva. Dotace nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů. K jakýmkoliv změnám v projektu, tj. rozsahu, obsahu, čerpání jednotlivých položek atp., je vždy nezbytný předchozí písemný souhlas poskytovatele.
Tabulka pro ediční činnost - Příloha č. V, VI a, VI b.

Registraci žádostí provede odbor vzdělávání a vědy MZ. 
Vyloučeny z dotačního řízení budou žádosti nesplňující všechny formální náležitosti (viz seznam - tabulka na str. 7) a dále žádosti neúplné, nejasné, zpracované bez ohledu na tuto Metodiku platnou pro 2. kolo výběrového dotačního řízení ZVP II-VZV/3. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu není možné. Seznam žádostí, které nebudou splňovat některou z formálních podmínek a na základě toho budou z veřejného dotačního řízení vyřazeny, bude uveřejněn na webových stránkách ministerstva do 15. října 2008 a žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně .
Registraci žádosti na ministerstvu o dotaci ze státního rozpočtu není možno považovat za příslib poskytnutí finančních prostředků, všechny registrované žádosti podané v řádném termínu budou posouzeny. Na poskytnutí dotace z dotačního programu Zdravotnické vzdělávací programy není právní nárok.
Žádosti (včetně příloh) se žadatelům nevracejí i v případě jejich zamítnutí či vyloučení.

3.3. ČASOVÉ VYMEZENÍ PROJEKTŮ

Pro rok 2008 je možno předložit pouze projekt, jehož realizace musí být ukončena k 31.12.2008 a musí být realizován minimálně na celostátní nebo krajské úrovni.

3.4 FINANČNÍ PODMÍNKY, ZA KTERÝCH MŮŽE BÝT ŽADATELI POSKYTNUTA DOTACE
Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena ministerstvem na realizaci projektu
je výhradně účelová a lze ji použít jen na činnosti, které jsou jednak v souladu s dotačním programem ZVPII–VZV/3 a dále se schválenou žádostí. Dotace je určena na úhradu nákladů pouze v položkách materiál, služby a ostatní osobní náklady (odměny lektorů, hrubé mzdy školenců + 35 % odvody na zdravotní a sociální pojištění). Ministerstvo neposkytuje samostatné mzdové prostředky mimo výše uvedených, které v rámci schválených projektů budou nutné k realizaci navrhované činnosti. Konkrétní výše dotace  na mzdy se stanoví s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře.  
Dotaci nelze použít  na investiční výdaje.
	Dotace se všem typům předkládajících organizací poskytuje maximálně do výše 70 %  rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, není-li rozhodnuto jinak. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30 %. 
	Do vlastních finančních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví žadatele. 
Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu se žadateli poskytují jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací projektu, jež jsou uvedeny a zdůvodněny v žádosti 
a jsou v souladu s pokyny v metodice.
	Při čerpání státní dotace je organizace povinna důsledně aplikovat zákon o účetnictví, rozpočtová pravidla, „zásady“ pro poskytování dotací, rozhodnutí o státní dotaci 
a metodické pokyny MZ.
Ministerstvo o výši celkové dotace rozhoduje na základě doporučení Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí státní neinvestiční dotace na realizaci projektů předkládaných v rámci dotačního programu  MZ ČR „Zdravotnické vzdělávací programy“ (dále jen Komise ZVP“).
Účelové finanční prostředky nelze požadovat a použít zejména na:
režii (tj. energii, topení, vodu), 
	mzdy (náklady na hrubé mzdy školence včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění  lze požadovat pouze u okruhu A  - pro školence – celkové osobní náklady musí být přesně vyčíslené na  konkrétního školence), 
	na úhradu  mzdových nákladů a odměn pro koordinátory projektu formou mezd, OOV nebo služeb, 
	na stravné, cestovné a ubytování 
	investice, 
	drobný dlouhodobý hmotný majetek (SW, HW, kamerový či jiný zabezpečovací systém
 a pro účely leasingu, apod.), 
	pohonné hmoty, 
	na reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění, jazyková výuka),
	zahraniční cestovné nebo náklady spojené se zahraniční cestou účastníka,
	na provedení auditu, revize, na pokuty a sankce,
	na výdaje nespecifikované v účetnictví organizace,
	na úhrady telekomunikací, radiokomunikací a organizacím zajišťujícím připojení na internet  (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet).
	na realizaci  a úhradu akcí prováděných mimo schválenou dobu realizace projektu  v příslušném roce (např. náklady na přípravu projektu, náklady na vyhotovení závěrečné zprávy v roce následujícím atp.). 

4. POPIS ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Formulář „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2008" obsahuje:
Část A. Obecná část žádosti – zahrnuje základní informace o projektu a dotačním titulu, základní identifikační údaje o žadateli/předkládající organizaci a předkládaném projektu. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování této části, neboť některé položky vyplňují pouze některé typy předkládajících organizací.
Část B. Specifická část žádosti – Projekt - zahrnuje popis projektu, náklady projektu a bližší údaje o řešiteli. Nutno řádně vyplnit všechny požadované položky. 
Nedílnou součástí žádosti jsou také povinné přílohy k žádosti uvedené na str. 6, 7 této Metodiky (BODY A - C + tabulka - splnění formálních náležitostí).

K jakýmkoliv změnám v projektu od data předložení žádosti, do schválení žádosti, nebo v průběhu řešení projektu, tj. změnám obsahu projektu, struktuře či čerpání jednotlivých položek, je vždy nezbytný předchozí písemný souhlas poskytovatele.

5. SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Formální hodnocení žádostí
Každá žádost, zaslaná na ministerstvo do stanoveného termínu a splňující podmínky dotačního řízení programu ZVPII–VZV/3, bude řádně zaevidována odborem VZV – oddělením VZV/3. Toto oddělení provede také kontrolu splnění formálních náležitostí žádostí (viz přehled na str. 7 Metodiky). 

Odborné hodnocení žádosti
Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu předloženého v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ z hlediska jejich souladu se všeobecnými podmínkami obsaženými v metodice ministerstva pro žadatele o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci vzdělávacího projektu budou posouzeny a projednány v „Komisi pro posuzování žádostí o poskytnutí státní neinvestiční dotace na realizaci projektů předkládaných v rámci dotačního programu  MZ ČR „Zdravotnické vzdělávací programy“ (dále jen „Komise ZVP“) 

Komise ZVP:
	Je poradním orgánem ministra zdravotnictví; je složena z pracovníků ministerstva. Její jednání se řídí vnitřními předpisy MZ. 
Doporučuje žádosti o poskytnutí státní dotace vhodné k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci projektů  předkládaných v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ a předkládá vedení ministerstva návrh na poskytnutí této finanční dotace ze státního rozpočtu  na realizaci projektů včetně konkrétních úprav výše poskytované dotace.

	 Provádí hodnocení „Závěrečných zpráv o realizaci finančně podpořených vzdělávacích projektů v rámci neinvestičního dotačního programu ministerstva „Zdravotnické vzdělávací programy“ “ z  hlediska obsahového i finančního.

Kritéria posuzování Žádosti:

Soulad s cíli dotačního programu;
	odborná kvalita žadatele a řešitelského týmu projektu, hodnocení realizace dříve řešených projektů;
	odborná kvalita projektu, srozumitelnost, proveditelnost projektu, zřetelnost realizačního plánu, zajištění průběhu řešení projektu (personální, technická vybavenost žadatele atp.);
	očekávaný přínos projektu, širší uplatnitelnost závěrů;
	aktuálnost projektu;
	vhodnost navrženého způsobu hodnocení efektu projektu;
	časový harmonogram;
	přiměřenost výše požadované finanční dotace ze státního rozpočtu v celkové částce 
i v jednotlivých položkách, zdůvodnitelnost rozpočtu a vlastní podíl žadatele na finančním zabezpečení projektu;
	soulad s platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými metodikou;
	potřeba odborníků v daném specializačním oboru v ČR, regionální potřeba v prioritních oborech specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Součástí  stanoviska je zpracování stručného zdůvodnění a doporučení či nedoporučení poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu.
Jména posuzovatelů  a členů Komise a jejich hodnocení se žadatelům nesdělují. Hodnocení je v tomto smyslu anonymní a slouží jako odborný podkladový materiál pro jednání Komise.
Ministerstvo zdravotnictví 
Náměstek/náměstkyně ministra pro zdravotní péči posuzuje návrh Komise ZVP ke schválení vhodných žádostí, kterým komise doporučuje projekty k realizaci a poskytnutí finanční dotace a zamítnuté žádostí, kterým nedoporučuje poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu pro příslušné rozpočtové období a dále návrh předkládá ke schválení poradě vedení ministerstva.
Průběžné informace vztahující se k průběhu dotačního řízení a jeho výsledky MZ uveřejní na internetových stránkách MZ: www.mzcr.cz v sekci Zdravotník, odborník/Vzdělávání/Dotační programy. O výsledku dotačního řízení budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni dopisem ředitele/ředitelkou odboru vzdělávání a vědy nejpozději do 20. listopadu 2008.

6. NĚKTERÉ PODMÍNKY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM DOTACE
Příjemce dotace je povinen řídit se při nakládání s poskytnutou dotací obecně závaznými předpisy, a to především zákonem č. 218/2000 Sb. v případě neziskových organizací také usnesením vlády ČR č. 114/2001 ze dne 7.2.2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky, a dále rovněž dalšími podmínkami danými Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na příslušný rozpočtový rok (dále jen „Rozhodnutí“).
Ministerstvo poskytuje dotace formou Rozhodnutí na příslušný rozpočtový rok, ve kterém stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Každý žadatel je povinen podmínky v Rozhodnutí při použití finančních prostředků dodržet. Na Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí obdrží úspěšní žadatelé – příjemci dotace po schválení dotačního řízení vedením ministerstva. Odbor VZV/3 ve spolupráci s finančním odborem ministerstva zajistí převod finančních prostředků  podle vydaných Rozhodnutí jednotlivým příjemcům dotace.
Dotace je poskytována účelově a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Příjemce dotace nesmí překročit procentuelní výši přidělených finančních prostředků a je povinen při čerpání dotace dodržet   rozdělení finanční částky na položky, v nichž je dotace poskytnuta, jak je stanoveno v Rozhodnutí.
O případné změny údajů v „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008“ a všechny změny v čerpání dotace v průběhu rozpočtového roku musí příjemce dotace písemně požádat, nejpozději však do 5. prosince 2008. Změny může ústřední orgán (Ministerstvo zdravotnictví) provést vydáním změnového Rozhodnutí.
Příjemce dotace je povinen používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně; nelze provádět přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými projekty; prostředky dotace nelze poskytovat  jiné fyzické nebo právnické osobě s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu (např. své organizační složky nebo sdružené subjekty, které se na projektu přímo podílejí), a to podle schváleného rozpočtu dotace.
Poskytnutá dotace bude ministerstvem uvolňována podle stanoveného platebního kalendáře 
a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu na rok 2008 stanovené Ministerstvem financí. V případě, že vláda ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb. může poskytovatel dotace - Ministerstvo zdravotnictví snížit Rozhodnutím stanovenou částku dotace.
Pokud budou skutečné náklady na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu. V případě vykázaného vyššího podílu musí příjemce prostředky, připadající na překročený podíl v rámci vypořádání dotace, vrátit do státního rozpočtu, tj. na depozitní účet ministerstva, nejpozději do 15. února 2009. 
Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny. 
Příjemce dotace je povinen vypořádat přednostně před případným zánikem organizace vztahy 
se státním rozpočtem. 

Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vypořádáním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku. Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec zrealizovat, a tak čerpat finanční dotaci z důvodu přidělení nižší částky než požadoval 
v žádosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou na ministerstvo nejpozději 
do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o přidělení dotace.
Finanční příspěvek z dotace nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt.
Příjemce dotace je povinen čerpat mzdové prostředky a prostředky na ostatní osobní náklady, pokud jsou poskytnuty, pouze v rozsahu a dle specifikace uvedené v rozhodnutí. Vyplacené mzdové prostředky musí být podloženy prvotními doklady, umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce. V případě neobsazení stanovených pracovních míst nelze tyto prostředky vyčerpat; alikvotní část těchto prostředků musí být při finančním vypořádání vrácena. Dále 
je povinen zajistit, aby zaměstnanci, kteří hospodaří se státní dotací, měli uzavřeny s organizací dohody/smlouvy o hmotné odpovědnosti.
Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpočtu) kontrolu ve vztahu k přiděleným finančním prostředkům. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení (porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití těchto finančních prostředků je klasifikováno jako neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, resp. prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (ustanovení § 3 písm. e) zákona 
č. 218/2000 Sb.). 
Nesplnění povinností, které rozhodnutí ukládá příjemci, neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků, jsou porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 zákona 
č. 218/2000 Sb. 
Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou.
V případě, že příjemce dotace není schopen vyčerpat do konce příslušného roku přidělenou dotaci pro účel, pro který mu byla poskytnuta, musí toto oznámit neprodleně písemnou formou   na odbor VZV/3 a poukázat nespotřebované finanční prostředky ihned na depozitní účet ministerstva č. ........6015 - 2528 – 001/0710 u České národní banky a současně zaslat avízo finančnímu odboru Ministerstva zdravotnictví.
Příjemce dotace je povinen ministerstvu předložit v řádném termínu na stanoveném formuláři Závěrečnou zprávu o splnění projektu dotačního řízení ZVPII–VZV/3, zahrnující popis
a zhodnocení realizace odborné části projektu a finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků v členění podle Rozhodnutí nejpozději do 20.1.2009 a dále finanční vypořádání a komentář k vlastním finančním prostředkům vkládaným do projektu. Formulář k této Závěrečné zprávě spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách ministerstva nejpozději k 31.12.2008. Konečný termín pro odeslání Závěrečné zprávy na ministerstvo je 20.1.2009, nebude-li stanoveno v Rozhodnutí jinak.
Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady 
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona    č. 218/2000 Sb. a v souladu s touto vyhláškou do 15.2. následujícího kalendářního roku (2009), včetně finančního vypořádání, t. j. poukázání nespotřebované částky dotace na depozitní účet MZ ČR č. 6015-2528-001/0710  u České národní banky. Příjemce dotace je proto rovněž povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři Závěrečné finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu roku 2008 a současně zaslat avízo finančnímu odboru ministerstva. Formuláře k  Závěrečnému finančnímu vypořádání dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 spolu se stanovením termínu pro jeho zaslání a bližšími instrukcemi budou uveřejněny na webových stránkách MZ ČR nejpozději k 15.1. 2009. 
Při peněžním styku s ministerstvem příjemci dotace uvedou jako variabilní symbol kód 5222 (občanská sdružení), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecně prospěšné společnosti), 5229 (ostatní neziskové organizace), 5212 (fyzické osoby), 5213¨(ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace zřízené obcemi), 5323(organizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5331 (příspěvkové organizace MZ).
Nestátní neziskové organizace jsou rovněž povinné zajistit každoročně provedení kontroly hospodaření s dotací, a to buď vlastním revizním orgánem nebo nezávislým externím kontrolním orgánem a také projednání zprávy o výsledcích kontroly nejvyšším orgánem sdružení. V revizní zprávě je nezbytné výslovně uvést:
	zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s Rozhodnutím č.VZV/....../379/2008 - II., o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne …a dále,

	zda čerpání probíhalo v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády ČR č. 114/2001 ze dne 7. února 2001. 

Revizní zprávu podepíše předseda (předsedkyně) revizní komise a zašle na adresu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 28. února 2009.
Pokud celková částka součtu všech dotací realizovaná prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví přesáhne u jednoho příjemce částku 500 000,- Kč, je příjemce dotace povinen každoročně zajistit kontrolu hospodaření se státní dotací externím kontrolním orgánem, výsledek projednat s nejvyšším orgánem příjemce a předat odboru vzdělávání a vědy ministerstva nejpozději k 30. červnu následujícího roku.

7. HODNOCENÍ REALIZACE PROJEKTU
1)	Závěrečná zpráva o realizaci projektu je posuzována členem Komise a na základě tohoto hodnocení je projekt zařazen do jedné ze 4 kategorií: 
1 - projekt splněn vynikajícím způsobem;
2 - projekt splněn bez výhrad;
3 - projekt splněn s výhradami;
4 - projekt nesplněn.
2)	K výsledku závěrečného hodnocení projektu se bude přihlížet při posuzování projektů na následující rozpočtové období, pokud žadatel opakovaně předkládá projekty.
3)	Příjemci dotace na realizaci projektu dotačního řízení ZVPII–VZV/3, jehož závěrečná zpráva byla hodnocena v kategorii 4 (projekt nesplněn), nebo který porušil či nesplnil podmínky dané Rozhodnutím, nebude po dobu 1 roku až 3 let v dotačním řízení k dotačnímu programu ZVP poskytnuta finanční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu, pokud 
o ni požádá. O délce tohoto období rozhodne náměstek/náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Případné finanční sankce jsou předkladatelské organizaci vyměřeny v souladu s podmínkami Rozhodnutí a obecně platnými předpisy.

8. PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU ZVP II-VZV/3 

22.9.2008
Konečný termín pro předložení žádostí na Ministerstvo zdravotnictví.
do 15.10.2008
Uveřejnění seznamu žádostí, které nesplní formální podmínky a budou    z dotačního řízení vyřazeny, na webových stránkách ministerstva. Žadatelé budou rovněž vyrozuměni písemně. 
do 20.11.2008
Uveřejnění výsledků výběrového dotačního řízení na www.mzcr.cz
do 25.11.2008
Žadatelé obdrží písemné vyrozumění o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 nebo o zamítnutí jejich žádosti.
do 30.11.2008
Úspěšný žadatel obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu.
do 20.1.2009
Příjemce dotace odevzdá závěrečnou zprávu o splnění projektu 

do 15.2.2009
Povinnost příjemce dotace provést finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem , t. j. poukázat nespotřebované částky dotace na depozitní účet MZ ČR  č. 6015-2528-001/0710  u České národní banky a předložit finanční vypořádání dotace na formuláři Závěrečné finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu roku 2008 a současně zaslat avízo finančnímu odboru ministerstva. 
do 28.2.2009
Příjemce dotace typu NNO NNO – nestátní nezisková organizace odevzdá revizní zprávu.


9. KONTAKTNÍ OSOBA PRO DOTAČNÍ PROGRAM ZVP II-VZV/3


Ing. Zuzana Eklov￡Zuzana Eklová
odbor vzdělávání a vědy
tel. 224 972 622
e-mail: zuzana.eklova@mzcr.cz" zuzana.eklova@mzcr.cz

Uvedené přílohy získáte na vyžádání v odboru vzdělávání a vědy ministerstva, 
Ing. Z. Eklová, tel.: 224 972 622 nebo na internetových stránkách ministerstva, www.mzcr.cz, v části Odborník, zdravotník/Vzdělávání/Dotační programy.

Seznam příloh k Metodice:

Příloha č. I  -žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008
Příloha č. II a- k projektu se školencem – pro obor všeobecný lékař pro dospělé
Příloha č. II b - k projektu se školencem - pro obor praktický lékař pro děti a dorost
Příloha III - čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace
Příloha č. IV - tabulka pro přednášky (okruh B)
Příloha č. V - tabulka pro ediční činnost 2008 (okruh B)
Příloha č. VI.a, b -  tabulky pro ediční činnost (okruh B)
Příloha VII - „Zásady“
Příloha VIII – číselník ČSÚ

Informace o uvolňování dotací a jejich vypořádání:
Mgr. Dagmar Jochmanová (finanční odbor MZ)
tel.: 224 972 333
e-mail: jochman@mzcr.cz

Poznámka:

V žádosti o státní dotaci musí být přehledně uvedeny všechny požadované informace. Podání shodné žádosti na jiný ústřední orgán resp. neuvedení této skutečnosti v žádosti, je rovněž důvodem pro vyřazení projektu z dotačního řízení.
Upozorňujeme, že v následujícím období může dojít k legislativním změnám s následným dopadem do rezortního rozpočtu. MZ ČR si proto vyhrazuje právo změny těchto pravidel, případně jejich doplnění.
Žádost o státní dotaci  na rok 2008 spolu se všemi závaznými přílohami je možno předat osobně v podatelně MZ ČR nebo zaslat poštou na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví 

Sekce náměstkyně pro zdravotní péči 
Odbor vzdělávání a vědy
Oddělení VZV/3
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2



Na obálku uveďte kód programu    ZVP II - VZV/3 -2008




V Praze dne  3. září 2008



	MUDr. Markéta Hellerová 
	náměstkyně ministra pro zdravotní péči



