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Hlavní priority
•

ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOOPERACE KNIHOVEN v oblasti získávání, zpracování a sdílení
informačních zdrojů – regionální AKS,

•
•
•
•

ZAHÁJENÍ A POKRAČUJÍCÍ AUTOMATIZACE
PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E-KNIH V ČESKÉM JAZYCE
PODPORA UPGRADE automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21
PODPORA PROJEKTŮ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU
–
–

•

PODPORA VŠEOBECNÉ DOSTUPNOSTI KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB PRO OBČANY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
–

–

•
•

podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven,
podpora technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační
gramotnosti pro veřejnost i odborníky

nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardwaru) a softwaru umožňujících zpřístupnění
knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a
sluchově postiženým,
úpravy webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých.

PODPORA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO LTP:
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH

Podmínky
• zpřístupnění funkční a aktualizované webové stránky knihovny obsahující
alespoň základní údaje o nabídce a podmínkách poskytování služeb; pro
splnění této podmínky lze využít šablonu webu pro malé knihovny, viz
http://webovky.knihovna.cz/
• šifrování webových stránek pomocí protokolu HTTPS pro přenos citlivých
údajů, jako jsou uživatelská jména a hesla nebo i vyhledávané výrazy v
elektronickém katalogu, viz
https://ipk.nkp.cz/aktuality/vyzva_pro_knihovny?searchterm=protokol
• pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR. Tato podmínka platí pro:
– knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí
– městské knihovny působící ve větších městech nad 10 000 obyvatel (např. bývalé okresní
knihovny, které nevykonávají regionální funkce)

Výše uvedené podmínky musí být splněny v době podání žádosti o dotaci.

Podmíny
• Ceny počítačů, notebooků, serverů a dalších zařízení uvádět jako
celkovou konečnou částku,
• Na jednu PC sestavu/notebook je možno požadovat dotaci max. 15 000
Kč., na tablet 5 000 Kč.
• Na datový projektor je možno požadovat dotaci max. 15 000 Kč.
• U požadavků na licence SW (automatizovaný knihovní systém apod.)
uveďte a zdůvodněte rozsah licence.
• Provozní náklady, poplatky za připojení k internetu apod. nelze uvádět
ani jako spoluúčast předkladatele.
• Instalace hardware a software bude řešena v rámci spoluúčasti
žadatele o dotaci (nebudou na ni poskytovány dotace).
• Z dotace nebude podporován nákup RFID tagů (= spotřební materiál),
ani jejich vkládání do dokumentů a systému, lze je do projektu
zakomponovat v rámci spoluúčasti žadatele.

• Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené
z dotace minimálně po dobu 5 let
• Obdržel-li žadatel dotaci na nákup či aktualizaci knihovního systému,
nebude v následujících 5 letech poskytnuta dotace na přechod na jiný
knihovní systém.
• Z dotace není možné hradit mzdy a platy zaměstnanců, pohoštění,
občerstvení a dary, náklady spojené se zahraničními cestami
zaměstnanců, náklady na vyškolení personálu nesouvisející s
projektem, náklady na vypracování projektu, náklady na pořízení
nábytku, odpisy, účetní a právní služby, veškeré provozní náklady
žadatele (nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné, poplatky za provoz
knihovního systému jako služba, elektromagnetické čipy, čipy RFID a
náklady na jejich vlepování, atd.). Dotace nebude poskytována na
realizaci komerčních projektů.
• Ze spoluúčasti nelze hradit: poplatky za připojení k internetu, náklady
na pořízení nábytku, dále veškeré provozní náklady žadatele (nájem
kanceláří, telefony, poštovné, poplatky za provoz knihovního systému
jako služba atd.) a ostatní položky, které s projektem přímo
nesouvisejí.
• Výdaje na nákup čipů lze zahrnout do spoluúčasti.
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