Hlavní změny v systému poskytování dotací oproti
předchozímu období (výpis důvodové zprávy k usnesení
ZOK č. UZ/17/6/2019 ze dne 23. 9. 2019)

Vzorová pravidla dotačního programu
A. Je zpracován jednoduchý obecný Vzor DP, platný bez časového omezení (bez
nutnosti každoročně měnit a schvalovat).
B. Vzorová pravidla jsou v povinné části (černý text) zkrácena (obsah nutný
z pohledu zákonných povinností) a jsou rozšířena o variabilní text (k využití
v konkrétních dotačních programech).
C. Dochází ke zmírnění podmínek u dalších prvků pravidel – omezení požadavků
ve věci majetkových vztahů k předmětu investice (dostačující stavební povolení,
povolování zatěžování majetku atd.).
D. Ve vzorových pravidlech je nastavena povinná lhůta pro vyrozumění žadatelů do
15 dnů po rozhodnutí řídícího orgánu. Stejná lhůta je vyžadována pro zveřejnění
vyhodnocení na webové stránce příslušného DP.
Vzorová žádost o dotaci
A. Vzorová žádost je zjednodušena, je zrušeno zbytečné podepisování stránek
žádosti – nově stačí 1 podpis na celou žádost, další podpisy jsou vyžadovány
pouze v případě příloh typu čestné prohlášení.
B. V případě nevlastníka majetku, kdy zhodnocený majetek je ve vlastnictví obce,
postačí k podané žádosti o dotaci doložit vydané územní rozhodnutí,
stavební povolení a usnesení obce k deklaraci závazku ponechání majetku může
být k žádosti doloženo až dodatečně (nemusí být součástí podávané žádosti), vše
dle nastavení v konkrétním dotačním programu.
C. Způsob podávání žádostí je výrazně rozšířen, a to jak pro občany, tak pro
veřejnoprávní instituce, s cílem postupně elektronizovat celý proces (pro další
období). Pro příští rok zůstává zachována stávající povinnost – uložit žádost
v systému RAP a po vygenerování souboru (pdf.) doručit žádost včetně čárového
kódu poskytovateli.
Novinkou je rozšíření možností (6 způsobů), jak žádost doručit na Olomoucký
kraj:
1) Občan, který nemá k dispozici žádné autorizované elektronické nástroje,
může v r. 2020 podat vytištěnou a podepsanou žádost stejným způsobem,
jako v letošním roce, tedy osobním doručením nebo zasláním poštou. Navíc
však může využít novinku a zaslat sken žádosti s vlastnoručním podpisem ze
svého e-mailu na adresu posta@olkraj.cz. Originál žádosti s vlastnoručním
podpisem pak stačí doložit Olomouckému kraji nejpozději v den, kdy bude

doručována oboustranně podepsaná smlouva o dotaci.
2) Občané a ostatní subjekty, které mají k dispozici elektronický podpis, nebo
datovou schránku, mohou také využít elektronickou poštu a zaslat žádost
emailem s elektronickým podpisem, nebo doručit žádost datovou schránkou.
3) Veřejnoprávní subjekty, vlastnící uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický
podpis pak doručí elektronicky podepsanou žádost datovou schránkou.
4) Obce s poskytovatelem dotací komunikují datovou schránkou a kromě
kvalifikovaného elektronického podpisu připojují k žádosti časové
razítko.

Elektronizace dotačního procesu
Navýšení možností elektronického podání žádostí je jen jednou částí elektronizace
postupů při administraci krajských grantů. Cílem elektronizace dotačního procesu je
dosáhnout postupně úplné elektronizace administrace dotací z rozpočtu Olomouckého
kraje, a to od elektronického podání žádostí, přes elektronické zpracování a
vyhodnocení žádostí, až po podepisování smluv. Jedná se o dlouhodobý proces, který
bude zahájen právě v nadcházejícím roce, a bude probíhat vždy s ohledem na obecný
vývoj v oblasti elektronické identifikace a komunikační možnosti všech typů žadatelů.
Důležitým prvkem, který administrátorům usnadní komunikaci se žadateli a další
zpracování žádostí už v příštím roce, je rozšíření možností v systému RAP –
automatizace při vytváření sdělení žadatelům a generování vzorových smluv,
schválených na zářijovém ZOK. Oblast smluv je zásadní součástí průběhu
administrace dotací a bude tak elektronizací významně dotčena již v roce 2020.

Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace
A. 10 vzorových smluv je připraveno na míru nových vzorových pravidel dotačního
programu tak, aby žadatel měl ucelený přehled o základních smluvních
podmínkách poskytování dotací z krajského rozpočtu. Čtvrt roku před spuštěním
dotací veřejnost dostane komplexní informace k povinnostem jak žadatele, tak
(v případě úspěšné žádosti) příjemce krajské dotace. Navíc tím, že celý Vzor DP
bude platný bez časového omezení, budou získané informace konzistentní pro
delší dotační období.
B. V rámci elektronizace dotací bude dotčeno i uzavírání smluv o dotace. S žadateli,
kteří podají elektronicky podepsanou žádost datovou schránkou, budou
smlouvy uzavírány elektronicky – oboustranným podpisem elektronické verze
smlouvy (prostřednictvím uznávaných nebo kvalifikovaných elektronických
podpisů smluvních stran v souladu příslušnými právními předpisy). Elektronicky
budou dotační smlouvy uzavírány se všemi obcemi.

Seznam dotací
A.

B.

C.

D.

E.

Nově je v Seznamu dotací zavedeno třídění dle oblastí podpory, které bude
využito při prezentaci aktuálně vyhlašovaných dotací. Zlepší se tak intuitivnost
dotačního webu a žadatel bude moci při vyhledávání „svého“ dotačního
programu přejít rovnou do dané oblasti dotací (sport a tělovýchova  aktuální
vyhlášené programy, památková péče  aktuální vyhlášené programy, podpora
cestovního ruchu  aktuální vyhlášené programy atd.).
Také v roce 2020 budou na webu krajských dotací k dispozici tematické
seznamy, zvyšující informační komfort žadatelů: Celkový přehled všech grantů,
vyhlašovaných Olomouckým krajem (budou doplněny finanční alokace dle
návrhu rozpočtu 2020), Dotace pro neziskové organizace, Dotační příležitosti pro
fyzické osoby, Přehled dotačních příležitostí pro obce, Dotační kalendář pro
starosty obcí (zveřejněny budou rovněž další pomocné dokumenty Jednoduchý
manuál jak podat žádost o krajskou dotaci, Nejčastější chyby ve vyúčtování
dotací, Popis hlavních změn atd.).
Pro r. 2020 je seznam dotací doplněn o nově vyhlašované dotační tituly:
1) Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované
z MŠMT.
2) Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje
(zvyšování kapacit, kvalita poskytovaných služeb, mobilita a dostupnost
sociálních služeb).
3) Podpora konferencí a odborných akcí v oblasti paliativní péče (pro odborníky
i veřejnost).
4) Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO
II a JPO III 2020 (ŘP sk. C pro hasiče, zdokonalovací kurzy jízdy).
5) Program na podporu lesních ekosystémů 2020-2025 (pěstební činnost
v lesích, výstavba oplocenek).
V Seznamu dotací byly během měsíce srpna zapracovány mj. poslední
připomínky zastupitelských klubů, vznesené na jednání předsedů a zástupců
klubů, které svolal pan hejtman na 12. 8. 2019 (rozšíření okruhu žadatelů
v případě podpory rozvoje vysokoškolského vzdělávání, zapracování pokynů pro
hodnotící kritéria zohledňující znevýhodněné obce/regiony atd.).
Obecně je pro každý konkrétní dotační program zachováno povinné uspořádání
seminářů k podmínkám poskytování dotací pro zájemce z řad žadatelů
(vysvětlení jak podat žádost, kdo a na co může podat žádost, problémy
v konkrétních programech), publicita těchto seminářů atd.

