
Zveřejněno 23. 5. 2023

Dotace MŠMT

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

Přejít na aktuální verzi

S �nancováním různých akcí i činností nám významně pomáhají

dotace. Vždy je potřeba si dobře prostudovat pravidla, hlásit se do

správného dotačního titulu a dodržet všechny stanovené podmínky.

Pokud byste potřebovali v této oblasti poradit, kontaktujte ekonomický

odbor. 

Dotace se řídí Směrnicí k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021, která upravuje

pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací získaných z prostředků MŠMT.

ZMĚNY v pravidlech v roce  2021 (oproti 2020) 

Tato směrnice se liší oproti směrnici k dotacím na rok 2020 zejména v těchto bodech:

bylo zrušeno nařízení MŠMT o výši limitu u dotovaného majetku (NB, tiskárny…);

dotace určené na celostátní akce, projekty zaměřené na naplňování Strategie

2022 na lokální úrovni a podpora činnosti nových oddílů budou administrovány

prostřednictvím informačního systému skautIS;

došlo ke sjednocení výše dotace u rádcovských akcí na 70 Kč a zrušení podmínky

minimálního počtu účastníka. Dále byla snížena délka rádcovského setkání Žirafa

nejméně na 3 dny.

Dotace

Provozní dotace

Dotace je určena na podporu činnosti skautských krajů a jim podřízených

jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže

stanovených pravidel.

Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen
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https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt
https://krizovatka.skaut.cz/spisovna/smernice/hospodareni-a-dotace/smernice-k-dotacim-organizacnich-jednotek


Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na

opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze

k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především

o výměnu oken, opravy střech, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí

a podobně.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen

Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Jedním z témat Strategie 2022 je zakládání nových oddílů. Dotační titul je

určen jednotkám, které se snaží rozšířit skautskou výchovu mezi nové

zájemce, případně do nových míst.

Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou

práci s neorganizovanou mládeží, tj. s dětmi a mladými lidmi mimo

skautské oddíly. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol

a podobně. 

Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální

úrovni

Dotační titul  je zaměřen na podporu lokálních projektů dle zaměření

Strategie 2022. Může jít o aktivity přímo související se skautskou činností,

nebo aktuálními společenskými tématy. 

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální

úrovni

Strategie 2022

Dotace na letní kempy (příměstské tábory)
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https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt/2021-05/dotace-na-opravu-a-udrzbu-kluboven-a-zakladen?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310
https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt/2021-05/dotace-na-podporu-cinnosti-novych-oddilu?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310
https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt/2021-05/dotace-zamerene-na-praci-s-neorganizovanou-mladezi?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310
https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt/2021-05/dotace-na-projekty-zamerene-na-naplnovani-strategie-2022-na-lokalni-urovni?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/strategie/strategie-2022?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310


Dotace byla vypsána na rok 2021 a je určena například na příměstské

tábory. MŠMT vypsalo výzvu se záměrem snížení negativních dopadů

pandemie COVID 19.

Dotace na vzdělávací akce

Pořádáte-li vzdělávací akci jakéhokoliv typu od akreditovaných kurzů po

metodické semináře, můžete získat dotaci až do výše 70 % nákladů na

jednoho účastníka. Významně tak můžete snížit účastnický poplatek.

Dotace na vzdělávací akce
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https://krizovatka.skaut.cz/hospodareni/neinvesticni-dotace-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-cr-msmt/2021-05/dotace-na-vzdelavaci-akce?documentSeriesId=bfc9d8f5-bf86-4125-8d73-596212a10310

