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• Zpracování žádosti do VISK 3
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Hlavní priority
Formulář žádosti
Podmínky pro získání dotace
Co musí projekt obsahovat
Pravidla
Rozpočet projektu
Ceny
• Co nelze hradit z dotace
• Co nelze hradit ze spoluúčasti

– Popis projektu
– Hodnocení projektu

• VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
• K 21 – Knihovna 21. století

Informace o programech

VISK – veřejné informačních služby knihoven
• Financování 2020 = 60 mil. Kč
• Knihovnický institut =
koordinační centrum VISK
• 70 % dotace + 30 % spoluúčast
• Dodržování stanovených
standardů
– Spolupráce s SK ČR, předávání
výsledků digitalizace…

• Vyhlášení – 30.9.
• Odevzdání žádostí – 10.12.
• Vyúčtování 15.1.
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Vyhlášení programu – zadávací podklady
Pokyny pro vyuúčtování
Výsledky dotačního řízení
Zápisy z jednání hodnotitelské komise
Členové hodnotitelské komise

Odborní garanti
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Odborní garanti
• VISK 1 – Vít Richter
• VISK 2 – Roman Giebisch
• VISK 3 – Vít Richter
• VISK 5 – Nataša Mikšovská
• VISK 6 – Adolf Knoll
• VISK 7 – Tomáš Foltýn
• VISK 8A – Hana Nová
• VISK 8B - Edita Lichtenbergová
• VISK 9 - Zdeněk Bartl
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Základní krok:
přečíst si zadávací dokumentaci
Každý rok znovu!
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VISK 3 – priority
1. PODPORA PROJEKTŮ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU,
ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOOPERACE KNIHOVEN v oblasti
získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména:
– vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na
bázi ICT,
– podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR,
– podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven,
– podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven
= RFID

2. ZAHÁJENÍ A POKRAČUJÍCÍ AUTOMATIZACE:
– knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí
zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému;
projektům, řešícím koordinovanou implementaci knihovního
systému v rámci regionu bude udělena priorita;
-- zpřístupnění online katalogu na webu

VISK 3 – priority
3. PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E-KNIH V ČESKÉM JAZYCE (nákup
licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj.
obecní a městské veřejné knihovny).
4. PODPORA UPGRADE automatizovaného knihovního systému.
5. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A OBNOVY TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ
KNIHOVEN jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační
gramotnosti pro veřejnost i odborníky.
6. PODPORA VŠEOBECNÉ DOSTUPNOSTI KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB
PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
– 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.
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VISK 3 – priority
7. PODPORA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO LTP:
– nasazení SW nástrojů pro podporu dlouhodobé ochrany
digitálních dat a vytváření, validaci a opravy archivačních balíčků,
– vytvoření dokumentace pro selfaudity typu DSA,
– nasazení politik bitové ochrany,
– vylepšení zálohování (nasazení NAS atp.).

8. SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBEN A DÍLEN
V KNIHOVNÁCH
• Vybavení tvůrčích dílen a laboratoří informačními
technologiemi (hardware, elektronika, software). Žádost o
podporu technického vybavení musí popsat ucelený koncept
tvůrčí dílny včetně personálního zajištění.
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Nepodceňovat statistiku
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE
• dodržování knihovnických a technických standardů
RFID dodržení frekvence
• zpřístupnění funkční a aktualizované webové stránky knihovny
obsahující alespoň minimální údaje o nabídce a podmínkách
poskytování služeb (viz Metodický pokyn MK k vymezení standardu
VKIS, článek 9, odst. 2).
• volné zpřístupnění bibliografických záznamů
• pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR. Tato podmínka
platí pro:
–
–
–
–
–
–

krajské knihovny
ústřední odborné knihovny
specializované knihovny s unikátním fondem
vysokoškolské knihovny
knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí
městské knihovny působící ve větších městech nad 10 000 obyvatel
(např. bývalé okresní knihovny, které nevykonávají regionální funkce)

• podmínky musí být splněny v době podání žádosti o dotaci.
• bezbariérové toalety a další zázemí pro zdravotně postižené

14

Co musí obsahovat projekt
• PÍSEMNÁ (TIŠTĚNÁ VERZE / ELEKTRONICKÁ
VERZE zaslaná datovou schránkou)
• ELEKTRONICKÁ VERZE (provozní kopie)
formuláře žádosti vč. rozpisu rozpočtu projektu,
popisu projektu a příloh
– Tyto dokumenty musí být zaslány v jedné zprávě na
emailovou adresu: visk3@mkcr.cz
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Pravidla
Povinné přílohy – přehledná tabulka, výčty
Maximálně 3 projekty
Minimální hodnota žádosti o dotaci 10 000 Kč
Dotaci nelze převádět na jiné subjekty
Dotace maximálně 70 %, spoluúčast spojena s
projektem, nikoliv běžné výdaje
• 5 let používat zařízení z dotace
• 5 let používání AKS
• Dotace se neposkytuje na realizaci komerčních
projektů
•
•
•
•
•
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Rozpočet projektu
• Co může být hrazeno z dotace
• Co může být hrazeno ze spoluúčasti
• Co nelze hradit z dotace
• Co nelze hradit ze spoluúčasti
• Jak dělit 70% a 30 %
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Ceny
• Ceny počítačů, serverů apod. uvádět jako celkovou konečnou
částku
• Maximální ceny z dotace
–
–
–

PC sestavu/notebook 15 000 Kč
Tablet 5 000 Kč.
Na datový projektor / TV 15 000 Kč a na plátno vč. stativu max. 3 000 Kč.

• Licence na AKS zdůvodnit rozsah licence.
• Provozní náklady, poplatky za připojení k internetu apod. nelze
uvádět ani jako spoluúčast.
• Instalace HW, SW řešit jako spoluúčast – ne z dotace.
• Z dotace ne nákup RFID tagů (= spotřební materiál), ani jejich
vkládání do dokumentů a systému, lze uplatnit jako spoluúčast.
• Specifikovat technické parametry plánovaných
zařízení účel
Eknihy – balíček
kterému budou sloužit.
do 10 000 obyvatel 1 balíček;
• Produkty Microsoft - smlouva Select10Plus,
TechSoup
- uvádět
000 až
30 000 obyvatel
2 balíčky;
snížené ceny.
více než 30 000 obyvatel 3 balíčky,
1 balíček = 19 600 Kč včetně DPH.
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Co nelze hradit z dotace
• 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,
elektromagnetické čipy, čipy RFID, náklady na jejich vlepování,
• výdaje na nákup čipů - lze zahrnout do spoluúčasti.
• náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku,
• veškeré provozní náklady žadatele - nájem kanceláří, telefony, faxy,
poštovné,
• poplatky za provoz knihovního systému jako služba, atd.
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Co nelze hradit ze spoluúčasti
poplatky za připojení k internetu,
náklady na pořízení nábytku,
náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku,
veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony,
poštovné, poplatky za provoz knihovního systému jako služba
atd.)
• položky, které s projektem přímo nesouvisejí.
•
•
•
•
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Popis projektu
1. Současný stav
2. Cíle projektu – přínos pro uživatele
3. Navrhovaný postup realizace
popis technického řešení, přehled zařízení a služeb,
harmonogram, spolupracující instituce, pracovní
kapacitu, kalkulaci nákladů, dodržování standardů,
zdůvodněte uplatnění atypického a nákladného řešení
apod. AKS konzultujte s příslušnou regionální či
krajskou knihovnou. Rozsah licence – velikost fondu.
4. Očekávané výsledky řešení - charakteristika výstupů,
přínos řešení
5. Co bude výsledkem řešení - kvantifikujte výsledky, např.
počty zpracovaných záznamů, počet vybavených míst
pro uživatele.
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Hodnocení
• Jsou cíle projektu v souladu s Koncepcí rozvoje
knihoven?
• Odpovídá projekt zadání?
• Jaký je dopad realizace projektu, co se zlepší?
• Jsou náklady přiměřené? Není projekt příliš nákladný
oproti očekávaným přínosům?
• Má projekt lokální, regionální nebo celostátní význam?
• Přináší projekt něco nového?
• Oprávněnost použití dotace MK v předchozích letech.
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Realizace a vyúčtování projektu
• Změny projektu, žádost o změnu – konzultovat:
–
–
–
–

Vít Richter: vit.richter@nkp.cz
Ing. Lenka Macholdová: lenka.macholdova@mkcr.cz,
Mgr. Soňa Poláková: sona.polakova@mkcr.cz
Mgr. Petra Miturová: petra.miturova@mkcr.cz

• Nevyčerpání dotace
– Oznámení + vrácení finančních prostředků

• Vyúčtování do 15. 1. následujícího roku – sankce 5 %
– Hodnocení projektu
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VISK 2 – MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

základní kurzy dovedností na úrovni ECDL
nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT
inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL
elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách,
práce s volně dostupnými softwarovými nástroji
rozvoj digitálních kompetencí v knihovnách, práce s novými médii
(např. práce s chytrými telefony, tablety apod.)
tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e-learning, webináře)
tvorba, příprava a realizace knihovnických rekvalifikačních kurzů pro
získání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací (NSK:
prohlubování odborných způsobilostí (kompetencí) podle NSK (např.
orientace v nakladatelské politice, zpracování jmenného
katalogizačního záznamu dle platných standardů)
kurzy pedagogického minima pro knihovníky, lektorské a prezentační
dovednosti

Knihovna 21. století

Dotace 50 %

Priority K 21
• Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
– realizace výstav, besed, soutěží, open air akce;
– nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny
– Podmínka: počty osob, rozsah fondu.

• Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se
zdravotním postižením
– Nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké - dotace je určena pouze na
nákup zvukových knih a licencí
– Nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících
zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů
v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým.
– Podpora kulturních aktivit pro občany se zdravotním postižením.
– Podmínka: počty osob, rozsah fondu.

• Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
– Projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky,
semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní
činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením a osob
se zdravotním postižením, akce k významným literárním výročím, akce spojené
s podporou regionální historie, podpora projektů pro seniory.
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Podpora dobrovolnictví
• Lze využít práci dobrovolníků. Hodnotu dobrovolnické práce je
možné vykázat v konečném vyúčtování ve spoluúčasti projektu,
max. do výše 50 % spoluúčasti, tzn. max. do výše 25 %
rozpočtovaných nákladů na celý projekt
• Na rok 2020 je pro účely dotačního řízení Knihovna 21. století
stanovena hodnota hodinové práce dobrovolníka na 125 Kč/hod.

• S každým dobrovolníkem musí být uzavřena písemná smlouva.
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Popis projektu
1.

Současný stav - popište situaci knihovny, související aktivity, jak do nich
záměr projektu zapadá.

2.

Cíle projektu a jeho přínos - zdůrazněte hlavní myšlenku projektu, čím
se liší od běžné činnosti knihovny, proč je pro ni důležitý a měl by být
podpořen. Co projekt přinese (nejen) uživatelům knihovny?

3.

Způsob provedení - jak bude projekt realizován, program (názvy
přednášek, tematické okruhy, jména přednášejících atd.), jeho časový
harmonogram, detaily k rozpočtu (jsou-li třeba), zdali a jak budou v rámci
projektu využiti dobrovolníci, jaké další subjekty na projektu spolupracují,
zdůvodněte atypické náklady a řešení atd.

4.

Rozpis plánovaného projektu
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Cílová skupina
Celkem aktivit (počet)

Celkem počet potenciálních účastníků

Plánovaná akce

Počet
hodin

Cena
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Štěstí přeje připraveným!
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