
Často kladené otázky k výzvě č. 4 (podprogram 298228 Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti 
obcí):

Čím je vyjádřen ukazatel „Investiční rozvoj“?
Investiční rozvoj je vyjádřen procentním podílem celkových investičních výdajů k celkovým 
výdajům (průměr za poslední 4 roky, tj. 2015-2018)

Může obec podat žádost o dotaci v případě, že řeší havarijní stav, resp. nevyhovující technický 
stav budovy, novou výstavbou, a to i v případě, že dojde k rozšíření kapacity školy nebo např. 
vybudování chybějících odborných učeben?
Ano, takový investiční záměr vyhovuje stanovenému účelu.

Je povinností žadatele mít v době podání žádosti o dotaci vydané stavební povolení, případně 
další podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace? 
Ne, povinné jsou v záložce „Přílohy“ žádosti o dotaci pouze dokumenty, které jsou označeny 
tučně s červeným vykřičníkem (viz. schválená dokumentace programu 298D22, část 5). V případě 
úspěšnosti bude na základě těchto podkladů vydána Registrace akce.

Proč nelze faktury z roku 2020 uplatnit z dotace, když lhůta ukončení pravomocného 
stavebního povolení je stanovena do 2 let od jeho vydání? 
Je třeba rozlišit „časové využití dotace“ a „lhůtu ukončení realizace“. Časové využití dotace 
znamená, že dotace poskytnutá v roce 2019 musí být v témže roce vyčerpána (prostředky 
poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle platných pravidel nemohou být 
převáděny z roku na rok). Realizace však může pokračovat i po roce 2019, kdy příjemce dotace 
využije vlastní zdroje.

Je možné získat dotaci i na mateřskou školu?
Ano, tento dotační titul je určen i pro předškolní zařízení.

Mohou být součástí uznatelných nákladů také demoliční práce?
Ano, demoliční práce mohou být hrazeny z dotace, pokud jsou součástí předmětu veřejné 
soutěže.

Máme podanou žádost na stejný projekt také z jiného programu státní podpory. Mohu žádat o 
dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva financí?
Ano, ale pokud bude žadatel úspěšný v obou programech a rozhodne se pro využití dotace 
z Ministerstva financí, nesmí tuto dotaci již kombinovat s jinými národními či evropskými zdroji, 
resp. na předmětnou akci může čerpat pouze dotaci z Ministerstva financí (pozn. přičemž dotace 
z kraje je povolena).  

Jsou nějaké specifické požadavky na formu podání, např.  počet pare, vazba?
Pokud existují specifické požadavky, jsou uvedeny v části 5 schválené dokumentace programu 
298D22 nebo v popiskách při vyplňování elektronické žádosti.

Existuje vzor Investičního záměru a kde najdu formuláře ISPROFIN?



Ano. Na stránkách Ministerstva financí pod záložkou „Programy a dotace z kapitoly VPS“ jsou 
k dispozici „ Pokyny a formuláře pro programy VPS“. Zde je k dispozici formulář Investičního 
záměru, který má být použit a pokyny k jeho vyplnění. Současně jsou zde ke stažení i formuláře 
Isprofin.

Započítávají se do povinné minimální spoluúčasti rovněž náklady, které z dotace hradit nelze?
Ano, započítávají.


