
Zápis ze školení profesionálních knihovníků regionu Břeclavska dne 30. 10. 2022 v MěK Břeclav  

na téma: Jak vyplnit žádost o dotaci (Lektor: Mgr Jaroslav Čech, Antonie Ondrouchová – MěK Břeclav) 

Přítomni: 

Za knihovny regionu: 

Taťána Rosochová (Kobylí), Jitka Petrlová (Lanžhot), Bohdana Rabušicová (Valtice), Marie Drábková 

(Velké Bílovice), Lucie Gawlová (Velké Pavlovice), Zdeňka Šlichtová (Tvrdonice), Kristýna Sedláčková 

Weiserová (Sedlec) 

MěK Břeclav: 

Jitka Burešová, Helena Buršíková, Mgr. Jaroslav Čech, Antonie Ondrouchová 

Program: 

 Zahájení 

 Školení na téma: Jak vyplnit žádost o dotaci (Mgr. Jaroslav Čech, Antonie Ondrouchová) 

 Odpovědi na případné dotazy k tématu školení 

 Náměty na další školení, workshopy 

 Různé, informace z knihoven regionu 

Školení se setkalo s pozitivními ohlasy z řad účastníků, jistě bude sloužit k motivaci knihovníků i jejich 

zřizovatelů žádat o různé dotační tituly.  

Nejznámější: 

VISK 3 informační centra knihoven:  

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni 

Knihovna 21. století – K21: 

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21 

Česká knihovna: 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna 

Nezapomenout všude uvést, že cíle jsou v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven, všude vždy 

zdůrazňovat! Koncepce je rozvojový dokument zřizovatele obce/města. 

https://koncepce.knihovna.cz/ 

VISK 3:  

Žádat lze např. na nákup a pořízení e-knih (e-výpůjčky), na obnovu a technologické vybavení 

knihoven (vzdělávání pro veřejnost, zvyšování informační gramotnosti, roboty, virtuální realitu (je 

třeba sdělit, kdo s těmito prostředky bude pracovat a je proškolen), RFID, samoobslužné pulty, na   

pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (čtečky, zvětšení písma, podsvícení… 
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Podmínky žádostí:  

Podmínkou je být evidován na MK ČR (jste všichni), žádost pořádně zkontrolovat, kvůli zbytečné 

formální chybě by mohla být dotace zamítnuta. Je nutné rozepsat přesně co chceme, co nám to 

přinese za užitek, co s tím budeme dělat. Při tom využít myšlenky viz Koncepce rozvoje knihoven 

https://koncepce.knihovna.cz/.  

Oprávněné osoby při žádosti o dotaci jsou ředitel/ka knihovny, starosta/tka obce.  

Vyplnit povinné přílohy. Nově je povinnou přílohou i cenová nabídka.  

Maximálně 3 projekty najednou, minimální částka 10,000,-, 70% z dotace, zbytek obce/města, na 

roboty 50%, hardware používat minimálně 3 roky od obdržení dotace.  

Poslat nejpozději do 10.12.2022, úspěšní žadatelé do 15.1.2023 poslat vyúčtování dotace. 

Praktické ukázky úspěšných žádostí:  

Např.: PC pro veřejnost: Obnova PC vybavení pro veřejnost (pozor: majetek v ceně nad 40.000,- = 

investice, pod 40.000,- normálně DDHM. Popis projektu – popis současného stavu, přechod na 

metropolitní síť, třeba využít plně kapacitu. Cíle projektu – možnosti, co nabízí, VR aktivity, online 

komunikační prostředky např. v době Covidu. Postup a realizace – kdy a proč to chceme – úspora 

místa, SD karta, 3D tisk. Očekávané výsledky – proč to chceme, co nám to přinese, cíle, zdůraznit 

důležitost vzdělávání.  

Např.: Roboti: rozvoj digitálních kompetencí z žáků do 10 let 

2 druhy žádostí: žádat sám, nebo se připojit k již existující žádosti např. Čtenářská gramotnost, 

Digitální gramotnost, Krajské akční plány, Mediální bezpečí (dětí na internetu). Důležité je být 

v partnerství s obcí, školou. 

Knihovna 21. století (K21) 

Termín do: 10.12.2022 https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna 

Dotace JMK, venkov a zemědělství, DT Obecní knihovny (spíš pro menší, do 3 tisíc obyvatel – 

nábytek, vybavení), Malé regionální projekty od SKIP (do 5.000,-)… 

Sledovat dotační portál JMK https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/, informace přeposílané z MZK Brno. 

Sledovat webové stránky MěK Břeclav, MZK Brno:  https://www.knihovnabreclav.cz/aktuality, 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny 

Příští školení následující po poradě profesionálních knihovníků bude na téma Virtuální realita a roboti 

v knihovnách – odsouhlaseno.  

 

Zapsala: Jitka Burešová 
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