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1.  O jaké dotace a finanční příspěvky mohou základní články, kluby a regionální centra 
žádat. 

 
Ústředí Hnutí Brontosaurus rozděluje následující dotace na činnost základních článků, klubů  
a regionálních center: 

 
1.1.  Dotaci Ministerstva školství a mládeže ČR v oblasti práce s dětmi a mládeží 
 
Celková částka dotace MŠMT k přerozdělení mezi ZČ, RC a kluby činí cca 1.100.000 Kč 

 
Dotace se bude rozdělovat mezi články, kluby, regionální centra, akce dobrovolnického centra 
a vzdělávání na ústředí. 
Je možné podpořit veškeré aktivity článků, klubů i regionálních center v oblasti práce s dětmi a 
mládeží. 
Je však důležité čerpat dotaci poměrně na celé spektrum vašich aktivit! Jen při plynulém 
čerpání na dostatečné množství aktivit se nám společně podaří naplnit výstupy projektu.  

 
V rámci této dotace lze žádat na: Volnočasové aktivity, dětské tábory, letní akce PSB, 
vzdělávání, OHB, celoroční náklady na provoz, zahraniční akce a speciální aktivity. 
 
Prostředky do jednotlivých vyjmenovaných aktivit bude rozděleno úměrně žádostem ZČ, klubů  
a regionálních center.  
Větší část dotace pro ZČ, RC a kluby bude alokována do oblasti volnočasových aktivit. 
Výkonný výbor HB také přihlédne k potřebám ZČ a klubů dle žádostí a rozdělí celkovou dotaci 
podle toho, kolik souhrnně bude požadováno na víkendovky, tábory atd. 

 
1.2. Dotace SFŽP  

 
Dotace se uděluje na celoroční činnost dětských oddílů ve výši 5 100 Kč na jeden dětský oddíl a 
na dlouhotrvající vzdělávací akce OHB – ve výši 11 000 Kč na roční kurz. 
Dotace je poskytnuta formou fakturace ze strany základního článku. 

 
2.  Jak žádat o dotace 
 
Při podávání žádostí postupujte prosím takto: 

1. Dobře si nastudujte podmínky čerpání jednotlivých dotací, tak abyste věděli, že na ty a 
ty akce či aktivity je můžete čerpat. 

2. Pokud máte pochybnost ohledně schopnosti zvládnout účtovat dotaci, a to by 
zpochybňovalo váš záměr žádat, tak konzultujte s finančním ředitelem možnosti 
podpory ze strany ústředí Hnutí Brontosarus. E-mail: finance@brontosaurus.cz. 
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3. Udělejte si alespoň základní kvalifikovaný odhad, kolik akcí za rok plánujete, kolik se 
zúčastní lidí, kolik peněz za daných podmínek jste schopni na akce či provoz vašeho ZČ, 
klubu či regionálního centra účelně vyčerpat. 

4. Podle podmínek jednotlivých programů se rozhodněte, které akce či aktivity odpovídají, 
které kategorii dotace.  

5. Vyplňte požadovanou částku do tabulky Žádost o dotace v roce 2021. 
6. U aktivit, kde je to požadováno doplňte, krátké informace či zdůvodnění na co a proč 

žádáte – počet akcí, počet podpořených mladých lidí. aj. 
7. Vyplněnou tabulku a formulář žádosti zašlete do 10. 3. 2021 na adresu: 

hnuti@brontosaurus.cz. Požadujte potvrzení o přečtení zprávy, nechť máte jistotu, že 
jsme Vaši žádost obdrželi. Předmět: „žádost o dotace“ + název ZČ 
 

3. Postup a kritéria rozdělování dotací 
 

Výkonný výbor HB rozdělí prostředky z dotací na základě následujícího klíče: 
 

1. Dle částek žádaných na jednotlivé oblasti (volnočasové aktivity, tábory atd.) budou 
alokovány prostředky dotace do těchto oblastí. Dotace bude především alokována na 
volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

2. Proto prosím nikde nenadsazujte, neboť tím by se alokace prostředků zkreslila (stejně 
jsou peníze rozdělovány dle bodového systému, takže nadsadit žádost není účelné a VV 
si vyhrazuje právo nadsazené a neopodstatněné dotace pokrátit). 

3. Zvlášť jsou vyčleněny prostředky na vzdělávání, kurzy OHB, zahraniční akce a speciální 
aktivity, které jsou již zhodnoceny a posouzeny při podávání projektu na podzim roku 
2020. Dané kategorie zhodnotil VV mimo bodový systém a aktivity zařadil do projektu. 

4. Dále budou vyhrazeny prostředky pro nově vzniklé ZČ, RC a kluby a nové dětské oddíly 
pracující pod ZČ, RC či kluby. 

5. Ostatní prostředky dotací budou rozděleny dle bodového systému za činnost   
a další aktivity v roce 2020 a maximální výše požadované dotace (základním článkem či 
klubem) v každé oblasti. 

6. O dotaci mohou žádat všechny ZČ, kluby a RC, které mají splněny všechny závazky  
a vyrovnány pohledávky vůči HB - platná registrace, splacené pohledávky, kompletní a 
bezchybné vyúčtování předchozích dotací, zadány všechny akce za rok 2020 do 
Brontosauřího informačního systému, atd. 

 
4. Specifické podmínky žádostí pro programy MŠMT  
 
Zde můžete žádat na: 

 

• Volnočasové aktivity: pravidelná činnost dětských oddílů, družinové a oddílové schůzky, 
výpravy, jednodenní akce, výlety, výpravy, dobrovolnické víkendové a zážitkové akce aj., 

mailto:hnuti@brontosaurus.cz
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které jsou zaměřeny na aktivity dětí a mládeže. Doporučujeme aby min. 70% účastníků akce 
byla ve věku do 26 let. Dotace tvoří maximálně 70% celkových nákladů na všechny aktivity 
v rámci dané kategorie.  
Dotace musí být utracena do 31. 12. 2021 a vyúčtována do 5. 1. 2022 

Co je třeba doložit k žádosti: odhadované počty plánovaných akcí. 
 

• Dětské tábory: Jedná se o vyvrcholení celoroční činnosti dětských oddílů nebo skupin. Trvání 
min. 7 dnů, min. počet účastníků 6 osob, alespoň jeden vedoucí má HVDT a OHB, dotaci lze 
čerpat pouze na účastníky do 18 let v max. částce 80 Kč/den. U táborů, kterých se zúčastňují 
sociálně znevýhodněné děti do 18 let a děti/mládež (do 26 let) se závažným zdravotním 
postižením, lze použít finanční prostředky na tyto děti/mládež ve výši max. 250 Kč na osobu 
a den. 
Dotace musí utracena do 31. 8. 2021 a vyúčtována do 31. 10. 2021 

Co je třeba doložit k žádosti: evidenční karty táborů. 
 

• Letní akce PSB: trvání min. 6 dnů, min. 6 účastníků, hlavní organizátor má minimálně OHB. 
Doporučujeme aby min. 70% účastníků akce byla ve věku do 26 let. Dotace tvoří maximálně 
70% celkových nákladů na všechny aktivity v rámci dané kategorie. 
Dotace musí utracena do 31. 8. 2021 a vyúčtována do 31. 10. 2021 

Co je třeba doložit k žádosti: odhadované počty plánovaných akcí a účastníků 
 

• Vzdělávání a OHB: žádosti v této kategorii byli již zhodnoceny a přerozděleny na podzim roku 
2020 při podávání projektu. Dotace určena na vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků s 
dětmi a mládeží v jejich volném čase bez věkového omezení. 
Dotace musí být utracena do 31. 12. 2021 a vyúčtována do 5. 1. 2022 
 

V rámci kategorie vzdělávání může Základní článek požádat o přidělení mzdových nákladů, 
typicky na lektora kurzů aj. Pozor, přijetím dotace na mzdové náklady vzniká článku povinnost 
vést mzdovou agendu, odvádět kvartální pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a podat 
vyúčtování mzdových nákladů na finanční úřad do ledna následujícího roku! 

 

• Provozní náklady: náklady spojené s provozem kluboven, základen a zázemím. Pouze pro 
články s min. 70% členy do 26 let a pro regionální centra. Dotace tvoří maximálně 70% 
celkových nákladů provoz kluboven, základen a zázemí. 
Dotace musí být utracena do 31. 12. 2021 a vyúčtována do 5. 1. 2022 

Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis k čemu provozní dotace bude sloužit. 
 

V rámci kategorie provoz může článek požádat o přidělení mzdových nákladů, typicky na účetní, 
administrativu aj. Pozor, přijetím dotace na mzdové náklady vzniká článku povinnost vést 
mzdovou agendu, odvádět kvartální pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a podat vyúčtování 
mzdových nákladů na finanční úřad do ledna následujícího roku! 
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• Mezinárodní akce: žádosti v této kategorii byli již zhodnoceny a přerozděleny na podzim 
roku 2020 při podávání projektu. Doporučujeme aby min. 70% účastníků akce byla ve věku 
do 26 let. Dotace tvoří maximálně 70% celkových nákladů na všechny aktivity v rámci dané 
kategorie. 
Dotace musí být utracena do 30. 9. 2021 a vyúčtována do 31. 10. 2021 

• Speciální aktivity: žádosti v této kategorii byli již zhodnoceny a přerozděleny na podzim roku 
2020 při podávání projektu, nicméně v dané kategorii lze ještě žádat příspěvek určený na 
projekty a akce sloužící celému HB, převážně schválené jako akce HB. Doporučujeme aby 
min. 70% účastníků akce byla ve věku do 26 let. Dotace tvoří maximálně 70% celkových 
nákladů na všechny aktivity v rámci dané kategorie. 
Dotace musí být utracena do 31. 12. 2021 a vyúčtována do 5. 1. 2022 

Co je třeba doložit k žádosti: stručný popis - projekt dané aktivity 
 

V rámci kategorie speciální akce může článek požádat o přidělení mzdových nákladů, typicky na 
lektora, honoráře vystupujících aj. Pozor, přijetím dotace na mzdové náklady vzniká článku 
povinnost vést mzdovou agendu, odvádět kvartální pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a 
podat vyúčtování mzdových nákladů na finanční úřad do března následujícího roku! 

 
5. Co musím vědět, když žádám o dotaci MŠMT 
  

Podmínky čerpání: 
1. Dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nemůžete kombinovat s 

jinou (námi přerozdělenou) státní dotací. Tudíž pozor na to, že nesmíte mít třeba na 
stejnou akci příspěvek na dobrovolníky z Ministerstva vnitra nebo finance z dotace MŽP 
poskytované ústředím. 

2. Dotaci můžete čerpat max. do výše 70% nákladů kategorie. Zbytek musíte 
dofinancovat z vlastních prostředků (např. účastnických poplatků), sponzorských darů,  
peněz za práci, dotací samosprávy (kraj, obec apod.). popř. zahraničních grantů (tady však 
pozor – dobře si ověřte, co jde využít, např. nelze využít peníze z Evropského sociálního 
fondu a prostředky ze Šablon MŠMT. 

3. Dotace nesmí generovat zisk. Měli byste být schopni prokázat, které doklady 
(výdaje) s akcí souvisí.  Žádný výdaj nesmíte použít celý do více dotací (projektů).  

4. Mzdy a DPP můžete do vyúčtování zahrnovat, jen pokud je máte přímo 
vymezeny ve smlouvě o přidělení dotace! Můžete je dát do kofinancování, tedy do 30% 
hrazených z vlastních nákladů. 

5. Dotaci nelze dle podmínek MŠMT využít na úhradu pořízení investičního 
majetku, výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za 
úplatu komerčními prodejci, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, 
nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO, 



Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 4.6 

 Dotace pro základní články, kluby a regionální centra v roce 2021 

 

 

6 

  

 

 

leasing, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO, úhradu členských 
příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,  

6. Stravu organizátorů a vedoucích můžete hradit pouze tehdy, pokud nemají za 
odvedenou práci odměnu.  

7. Dotaci musíte řádně vyčerpat ve stanoveném termínu (na tábory do 30.9. 2021, 
ostatní do 31.12.2021). 

 
Podmínky vyúčtování a vykazování: 
 
1. Veškeré akce jste povinni zadat do Brontosauřího informačního systému. U akcí 

více než jednodenních včetně seznamu účastníků. 
2. Dotaci musíte řádně vyúčtovat. Tábory do 31. 10. 2021, ostatní do 5. 1. 2022 

následujícího roku. K vyúčtování se přikládá vyúčtovací tabulka a kopie dokladů 
použitých v dotaci.  

 
Další podmínky: 
 
1. Splátkový kalendář: ZČ obdrží 60% dotace po potvrzení rozhodnutí a zbylou část 

dotace do 3 měsíců po vyúčtování dotace. 
 

6. Shrnutí důležitých informací a novinek 
 
a) Dotace Vám budou přiděleny dle bodového systému na základě vámi zadaných akcí do 

BISu a zaslaných žádostí. 
b) Kategorie Organizovaná mládež a Neorganizovaná mládež byla sloučena do jedné 

kategorie. 
c) Dotace je třeba čerpat a vyúčtovat dle výše uvedených podmínek a pravidel. 
d) MŠMT odstranil spodní hranici u účastníků akce a stanovil, že jako děti se v roce 2021 

berou účastníci narození v roce 2003 a mladší (tedy můžete čerpat na dítě, které má 
v době konání tábora 19 let, pokud má datum narození v roce 2003) Jako mládež do 26 
let jsou považovány všichni narozeni v roce 1995 a mladší 

e) Žádost o dotace doručte elektronicky na adresu hnuti@brontosaurus.cz  do 10. 3. 2021. 
Požadujte potvrzení o přečtení e-mailu. 

Pro více informací je možné navštívit web donora: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-
nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2021-v  
 
 
Informace a kontakt: 
 

MŠMT a celkové žádosti: Josef Dvořáček, kancelář Hnutí Brontosaurus, e-mail: 
finance@brontosaurus.cz , mobil: 737 034 230 

mailto:hnuti@brontosaurus.cz
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2021-v
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2021-v
mailto:finance@brontosaurus.cz
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