Jak si správně zpracovat
žádost o dotaci
aneb, co nezapomenout a na co si dát pozor...!

Vážení žadatelé,
tato publikace „Jak správně zpracovat žádost o dotaci“ slouží jako pomůcka pro
přípravu Vaší žádosti o dotaci z programu LEADER.
Ačkoliv Vás jistě nyní pracovnice kanceláře MAS seznámily s hlavními náležitostmi
Vaší žádosti o dotaci, povinnými přílohami a osnovou projektu, rádi bychom Vás
touto cestou upozornili na některé body, kterým byste při zpracování žádosti měli
věnovat zvýšenou pozornost.
Doufáme, že Vám tato publikace pomůže co nejlépe připravit Vaši žádost a získat
podporu pro svůj projekt.
Ing. Ivana Vanická
manažerka
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I.

Základní požadavky
a důležité části Vaší žádosti

Vaše žádost se skládá z následujících částí:

1)

Formulář žádosti
Elektronický formulář, kde vyplníte základní informace o Vaší žádosti
(kontaktní údaje žadatele, číslo účtu, požadované částky, atd.).
Tento formulář naleznete na webových stránkách MAS v sekci příslušné výzvy.
Při podání žádosti o dotaci, kterou předkládáte na CD, je tato žádost vytištěna
v kanceláři MAS a podepsána Vámi jako žadatelem (statutárním zástupcem)
v souladu s postupy stanovenými pro podepisování dokumentů Vaší
organizace.

2)

Popis projektu
Tato část projektu je věnována představení Vašeho projektu. Uvádíte zde
veškeré potřebné informace o tom, jaký projekt chcete realizovat, komu bude
sloužit, jak bude provozován, jaké jsou jeho rozpočtové náklady, atd.
Tento formulář, který má standardizovanou podobu, naleznete na webových
stránkách MAS v sekci příslušné výzvy.
Při podání žádosti o dotaci je tato žádost vytištěna v kanceláři MAS.
Pokud svůj projekt připravujete v době, kdy ještě není elektronický formulář
žádosti dostupný, můžete si popis připravit dle osnovy projektu, kterou
obdržíte od pracovníků kanceláře MAS.
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3)

Povinné přílohy žádosti
Tyto přílohy žádosti jsou povinnou a neoddělitelnou součástí Vaší žádosti.
Dbejte vždy na jejich správnost a přesnost, neboť jejich nedoložení nebo
doložení ve špatném provedení může být důvodem k zamítnutí Vaší žádosti.
Zvýšenou pozornost věnujte především stanovisku stavebního úřadu
a vlastnickým vztahům.

4)

Nepovinné přílohy žádosti
Nepovinné přílohy slouží k doložení skutečností, které jsou předmětem
posuzování hodnotitele, ale s ohledem na formalizovanou podobu žádosti
a projektu na ně v těchto částech není prostor.
Žadatelé tuto přílohu dokládat nemusejí a její nedoložení není důvodem
k zamítnutí žádosti. V tomto případě však hodnotitelům mohou chybět
potřebné informace k posouzení Vaší žádosti. Z tohoto důvodu je dobré
věnovat i těmto přílohám řádnou péči.

5)

Čestné prohlášení
Součástí podání žádosti je podepsání čestného prohlášení žadatele v kanceláři
MAS.
Všechny části Vaší žádosti musí být připraveny tak, aby byly úplné a správné.
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„Dobrá rada nad zlato“
Nezapomeňte, že hodnotitelé mají na posouzení Vaší žádosti jen omezené
množství času.
Vaše žádost by proto měla splňovat následující požadavky:
Přehlednost
Srozumitelnost
	Výstižnost
Vyhněte se obsáhlým úvodům a dlouhým textům. Buďte struční a maximálně
konkrétní.
Současně však neopomeňte uvést vše, co s projektem bezprostředně souvisí.
Mějte na paměti, že „co je psáno, to je dáno“ a vše k čemu se zavážete, může být
následně kontrolováno.
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II.	Čemu věnovat při zpracování
žádosti zvýšenou pozornost
Při zpracování Vaší žádosti Vám vždy poradí pracovnice kanceláře MAS. Zodpoví
Vaše otázky, pomohou Vám s kontrolou vybraných povinných a nepovinných
příloh. O konečné podobě Vaší žádosti však vždy rozhodujete pouze Vy a právě na
Vás záleží, zda hodnotitele přesvědčíte o potřebnosti Vašeho projektu.
Níže uvádíme několik bodů, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost:

Čemu věnovat pozornost

Kapitola

Komu je informace určena?

Kvalita zpracování projektu

III.

Všichni žadatelé

Komunitní plánování

IV.

Rozsah aktivit a činnosti spolku

V.

Neziskové organizace

Žadatel projektu má partnera

VI.

Podnikatelé

Minimální počet bodů získaných

VII.

Všichni žadatelé

VIII.

Všichni žadatelé

Obce
Neziskové organizace

v hodnocení
Další informace
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III. 	Kvalita zpracování projektu
- důležitá součást hodnocení
Z programu LEADER mohou být prostřednictvím dotace Místní akční skupiny
ORLICKO podpořeny pouze kvalitně připravené projekty.
Tato skutečnost je v rámci hodnocení projektů posuzována prostřednictvím
následujících dvou kritérií.

Kritérium č. 1:
Kvalita zpracování projektu 1: srozumitelnost, smysluplnost.
V rámci tohoto kritéria posuzuje hodnotitel následující skutečnosti:
Je projekt srozumitelný, logický a smysluplný?
Vychází projekt z aktivit Vašeho spolku / obce / podnikání? Rozšiřuje nebo
doplňuje Vaši činnost?
Zaměřte se proto při zpracování Vaší žádosti na to, abyste jasně a srozumitelně
popsali následující skutečnosti:
Proč chcete projekt realizovat? (= zdůvodnění)
Čeho tím chcete dosáhnout / komu bude projekt sloužit /, kdo bude výstupy
užívat?
Jak a kdo bude následně výstupy projektu provozovat?
Této části věnujte zvýšenou pozornost především tehdy, je-li předmětem projektu
aktivita, které jste se doposud nevěnovali.
Z uvedeného popisu by mělo být zřejmé, jak požadovaný projekt navazuje a rozvíjí
Vaši stávající činnost. Veškeré aktivity popište v žádosti, části „Projekt“.
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Kritérium č. 2:
Kvalita zpracování projektu_2: harmonogram, technické řešení, stanovisko
stavebního úřadu a vlastnické vztahy.
V rámci tohoto kritéria posuzuje hodnotitel Váš projekt po technické stránce. Při
svém hodnocení se zaměřuje především na popis technického řešení, dokumenty
vydané stavebním úřadem, harmonogram projektu a doložení vlastnických vztahů.
Zaměřte se při zpracování Vaší žádosti/projektu/příloh na tyto části:
Věnujte maximální pozornost projednání Vašeho záměru na stavebním úřadu,
příp. jiném pověřeném úřadu. Skutečně není třeba pro Vaše aktivity vydávat
žádné stanovisko (územní souhlas, ohlášení, … )?
V popisu technického řešení buďte struční, věcní a konkrétní. Popište hlavní
kroky, které povedou k realizaci projektu.
Harmonogram projektu by měl být přiměřený náročnosti Vašeho projektu.
Jednotlivé aktivity by měly logicky chronologicky navazovat.
Harmonogram by měl obsahovat minimálně tyto údaje:
datum podání žádosti o dotaci
datum podpisu dohody o poskytnutí dotace (předpoklad)
termín(y) realizace výběrového řízení
jednotlivé kroky fyzické realizace (nákup, instalace, vybavení, stavební práce,
kolaudace...)
termín podání žádosti o platbu

„Dobrá rada nad zlato“
Nezapomeňte, že Váš projekt může být podpořen pouze v případě, že získáte
z obou těchto kritérií od hodnotitelů minimálně 50% bodů.
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IV.	Komunitní plánování
Co to je?
Komunitní plánování je metoda, použitelná při řešení a plánování řady oblastí
života.
Podstata této metody spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se
daná oblast, téma, či projekt nějakým způsobem dotýká.
K čemu slouží?
Cílem MAS ORLICKO je prostřednictvím realizace dotačního programu, v rámci
kterého i Vy žádáte o dotaci, napomáhat získávání zkušeností s prací metodou
LEADER.
Tato metoda je založena na vzájemné spolupráci jednotlivých subjektů v regionu
a jejím cílem je zapojovat jednotlivé subjekty (občany, podniky, neziskové
organizace i veřejnou sféru) do rozhodování o aktivitách ve svém regionu.
Byli bychom proto rádi, kdyby všechny projekty, které budou naší organizací
podpořeny, byly výsledkem aktivní práce a komunikace širší skupiny lidí, která
je nebo může být realizací projektu ovlivněna a nikoliv dílem jednotlivců.
Díky spolupráci při přípravě projektů může Váš projekt dosáhnout větších efektů,
možná získáte nové nápady nebo pomoc při realizaci.
Cílem komunitního plánování není zasahování do suverénních práv žadatele.
Vyhodnocení podnětů je vždy v kompetenci žadatele / investora!
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Jak ho realizovat?
Neexistuje jednotný návod jak v této oblasti postupovat. Každý projekt je jiný, má
jiné iniciátory, je určen různým subjektům (cílovým skupinám) a může rozdílné
subjekty ovlivňovat.
Je proto na Vás, abyste sami posoudili jaké, subjekty pro přípravu svého projektu
oslovíte a jakým způsobem.
Při svém rozhodování můžete postupovat následovně:
1)

odpovězte si na otázku - kdo bude nebo může být realizací Vašeho projektu
ovlivněn a může Vám při plánování záměru přinést užitečné informace?
(členové spolku, jejich rodiče, občané obce, další spolky ve Vaší obci, … )

2)

rozhodněte o nejvhodnější formě jejich zapojení
(anketa, společné jednání, účast na jednání zastupitelstva obce, atd.)

3)

podnikněte kroky dle bodu 2)
V souladu se svým rozhodnutím podnikněte potřebné kroky. Oslovte
jednotlivé subjekty, aby se zúčastnili jednání.
Seznamte vybrané subjekty jinou vhodnou formou s Vaším záměrem
a požádejte je, aby Vám k předloženému návrhu dali nějaký podnět (návrh,
připomínku). Může to být formou dopisu, článku v tisku, oznámení na úřední
desce, … ).
Připravte anketu a vhodným způsobem ji realizujte. Vyzvěte občany k účasti
na jednání zastupitelstva, …
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4)

vyhodnoťte výsledky Vaší práce
Na základě podnětů a spolupráce s dalšími subjekty možná získal Váš projekt
jednoznačnou podporu, možná jste obdrželi nové podněty, které jste do
Vašeho záměru zapracovali. Vyhodnoťte proto krátce výsledky Vašeho
komunitního plánování předkládaného projektu.

5)

vše vhodnou a přiměřenou formou dokumentujte

Příklady dobré praxe (co je komunitní plánování):
Město Žamberk – anketa v Žamberských listech
V roce 2010 realizovalo město Žamberk z dotace z Programu Leader pořízení
sedaček v Divišově divadle. V rámci přípravy tohoto projektu definovalo několik
aktivit, které mohly být z programu Leader financovány a prostřednictvím
Žamberských listů dalo možnost občanům vybrat tu, která je podle jejich názoru
nejpotřebnější.
Neziskové organizace - příklad
Záměrem spolku dobrovolných myslivců je pořízení vybavení pro svou činnost.
Pořízení takového vybavení ovlivní jak členy spolku, kteří budou mít lepší zázemí,
tak spolky v okolí, které takovým vybavením nedisponují a mohly by ho využívat
např. pro různé soutěže (střelby). Zástupce žadatele osloví zástupce okolních
spolků a požádá je o stanovisko k připravovanému záměru. Současně je záměr
projednán na členské schůzi a návrhy (připomínky) členů jsou zaznamenány a
následně dle charakteru zapracovány do projektu.
Neziskové organizace - příklad
Tělovýchovná jednota se rozhodne podat žádost o dotaci na úpravu objektu
sokolovny. Proto svolá členskou schůzi a projedná, jaké aktivity by bylo vhodné
financovat z dotace MAS ORLICKO a v rámci diskuse rozhodne o nejvhodnější
(nejpotřebnější) aktivitě. Neboť sokolovnu využívají také všichni občané obce
a děti základní školy, přizve na jednání také zástupce obce (starostu) , zástupce
základní školy a zástupce spolků působících v obci.

11

Příklady špatné praxe (co není komunitní plánování):
Cílem komunitního plánování je zapojit a získat podněty.
Za komunitní plánování nemohou být označeny např: následující aktivity:
1)

členové svazku odpoví na anketní otázku, zda podporují projektový záměr
(ANO x NE) – kdo by byl proti?

2)

anketní otázky jsou účelové a nevytváří prostor pro vlastní iniciativu účastníků:
Myslíte si, že stávající toalety jsou nevyhovující?
Byli byste pro jejich rekonstrukci?

3)

v rámci komunitního plánování jsou osloveny subjekty, které nejsou
kompetentní se k projektu /záměru vyjádřit

„Dobrá rada nad zlato“
Předmětem hodnocení tohoto kritéria není, kolik anketních lístků jste obdrželi
nebo zda Váš projekt získal jednomyslnou podporu.
Hodnotitelé se při svém hodnocení budou zaměřovat na to, zda jste se s ohledem
na charakter Vašeho záměru nebo činnosti spolku aktivně snažili plnohodnotně
zapojit další subjekty do přípravy Vašeho projektu a jak byly výstupy jednání
vyhodnoceny / zohledněny při přípravě projektu.
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V.	Rozsah aktivit a činnosti spolku
Cílem MAS je podporovat pouze takové spolky, které jsou aktivně činné a dobře
fungující a u nichž je tedy předpoklad, že získanou podporu účelně využijí pro svou
další činnost a obohacení nabídky volnočasových aktivit pro občany v regionu.
Posouzení rozsahu aktivit a činnosti Vašeho spolku je předmětem posuzování
hodnotitelů projektu.
Pro informace o činnosti svého spolku můžete využít dobrovolnou přílohu, která
by měla obsahovat minimálně následující informace:
jak dlouho Váš spolek již působí a kolik má členů
jakým způsobem je možné zapojit se do činnosti Vašeho spolku
jakým aktivitám se věnujete a v jakém rozsahu
komu jsou aktivity Vašeho spolku určeny, resp. kolik subjektů Vaše aktivity
využívá
jakou formou své aktivity propagujete (nabízíte) občanům (potenciálním
členům)
jakým způsobem je Vaše činnost financována
Pokud nevydáváte výroční zprávu, kde jsou obvykle tyto aktivity uvedeny, můžete
je shrnout formou popisu v uvedené příloze. Popisované aktivity je vhodné doplnit
doložením:
ukázky letáků (pozvánek) na pořádané akce, případně další dokumentace
těchto akcí (fotodokumentace, zpráva o účasti/úspěšnosti akce, … )
prezentace výstupů spolku (účast na soutěžích, výstava)
další …
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VI.	Žadatel projektu má partnera
V souladu s principy programu LEADER preferuje MAS ORLICKO podporu takových
projektů, které jsou založeny na partnerské spolupráci více subjektů.
Co je to partnerství?
Partnerství je skupina subjektů (organizací), která vznikla za účelem spolupráce
k dosahování společných ekonomických, sociálních a dalších cílů. Cílem partnerství
je společné řešení problému, který nemůže každý z partnerů řešit sám, protože
mu chybí odpovídající zázemí - zdroje (finanční, materiální, …). Na základě účinné
spolupráce mohou partneři společně odstranit společný problém a dosáhnout
požadovaných cílů (výsledků).
Příklad:
Žadatel o dotaci má zájem zakoupit briketovací lis, není si však jist, jestli bude mít
vždy dostatek svého materiálu, aby pořízené zařízení efektivně využil. Uzavře proto
smlouvu s partnerem, který je producentem vhodného odpadního materiálu.
Tato dohoda umožní žadateli realizovat svůj projektový záměr a dá mu jistotu
efektivního využití pořízeného zařízení. Partner projektu z dohody získá výhodu
spočívající v zajištěném odbytu (využití) jeho odpadního materiálu.
Jaký je rozdíl mezi partnerstvím a dodavatelsko – odběratelským vztahem?
Partnerství přináší oběma partnerům přidanou hodnotu (v našem případě řeší
„problém“ žadatele, který potřebuje pro svůj stroj částečně zajistit dlouhodobý
přísun materiálu i „problém“ dodavatele - využití materiálu). Z partnerské smlouvy
vyplývají oběma smluvním stranám vzájemné dlouhodobé závazky a povinnosti.

Jak získat body za partnerskou spolupráci?
Pokud máte pro realizaci svého projektu partnera, musíte tuto skutečnost doložit,
nejlépe partnerskou smlouvou, ve které charakter Vaší spolupráce popíšete.
Partnerská smlouva by měla obsahovat konkrétní informace o tom, jak se který
z partnerů bude podílet na dosažení cílů projektu.
Pokud za tuto aktivitu v bodovém hodnocení získáte body, nezapomeňte, že jste
povinni po celou dobu udržitelnosti projektu partnerskou spolupráci zachovat.
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VII. 	Další informace
Na závěr uvádíme pár tipů pro přípravu Vaší žádosti:
na přípravu si pokud možno udělejte dostatek času, neřešte vše až na poslední
chvíli
věnujte čas tomu, abyste si rozmysleli, co přesně a jak budete v rámci projektu
realizovat, ušetříte si problémy i finance v realizační fázi projektu
poučte se z chyb jiných - v sekci „Ke stažení“ na webových stránkách MAS
ORLICKO jsou zveřejňovány zkušenosti s nedostatky v podávaných žádostech
seznamte se s Pravidly pro poskytování dotací i se všemi ostatními dokumenty,
které jsou Vám v rámci příslušné výzvy určeny
nezavazujte se k ničemu, o čem si nejste jisti, že to budete moci po celou dobu
udržitelnosti projektu (5 let) dodržet
konzultujte své projektové žádosti v kontextu všech aspektů projektu

Na závěr Vám přejeme hodně úspěchu při přípravě a zpracování Vaší žádosti
o dotaci !
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

