Setkání manažerů PK
Elektronické podávání/příjem žádostí
do
Programu prevence kriminality 2019
Ministerstvo vnitra ČR
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Základní změna
Žádost je řešena pouze elektronicky – NE
PÍSEMNĚ, vyplňování probíhá prostřednictvím
webové aplikace ISPROFIN/EDS:
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Co projekt, to samostatná Žádost!
Plánovaná výzva: prosinec 2018 na webu MV
Podávání Žádostí: od 1.1. do 15.2.2019 na MV ČR!
Kraje hodnotí do 15.3.2019
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Limity a kritéria
• Vybudování MKDS – I. etapa (zahájení) max. 1.000.000,-Kč; v případě
statutárních měst - max. 1.500.000,-Kč.
• Rozšíření MKDS o kamerové body, zefektivnění nebo propojení
s PČR
max. celkem 350.000,-Kč/rok; v případě statutárních měst - max. celkem
550.000,-Kč/rok; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a P ČR.
Obdobně se postupuje u limitů v projektech na osvětlení rizikových míst.
• u DSO se sčítají jednotlivé limity pro obce, v součtu limitů však nesmí
požadavek DSO přesáhnout 2.000.000,-Kč.
• u sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí
ve výši max. 300 Kč /1 hodinu vykonané práce
• + limity na Bezpečnostního dobrovolníka
• Nově: 200.000,- na podporu činnosti manažera PK na projekty kraje s
celokrajskou působnosti ve vzdělávání v oblasti PK pro manažery a další
odborníky (viz čl. 9 odst. 3 Zásad 2019)
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Limity a kritéria
• Nově: 200.000,- na podporu činnosti manažera PK na projekty kraje s
celokrajskou působnosti ve vzdělávání v oblasti PK pro manažery a další
odborníky (viz čl. 9 odst. 3 Zásad 2019).
• vzdělávání manažera prevence kriminality kraje, manažerů prevence kriminality v
obcích v rámci kraje a dalších odborníků kraje a obcí zastoupených v pracovních
skupinách kraje či obcí určených na prevenci kriminality,
• vzdělávání osob zaměstnaných krajem či obcemi v rámci kraje (v rámci pracovního
poměru či OPPP) realizujících projekty prevence kriminality kraje či obcí (např. APK,
Domovníci – preventisté),

• pořádání celokrajských odborných konferencí a seminářů v oblasti prevence kriminality,
• tvorbu podrobných bezpečnostních analýz určených k řešení zásadního
bezpečnostního problému v rámci kraje a navrhování potřebných preventivních
opatření,

• V případě realizace aktivit s celorepublikovým přesahem ze strany kraje může být
určený limit na základě odůvodnění v žádosti navýšen.
4

Bezpečnostní dobrovolník

Od 2018 Sloučení Programu PK a Programu pro podporu
Bezpečnostního dobrovolníka:
• Povinné náležitosti, podmínky a obsahová náplň projektu
v samostatné příloze č. 3 Zásad; hlavní limity:
– pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku,
životě nebo zdraví - max. 1 000 Kč na 1 osobu / rok.
– odměny za práci pro vedoucího projektu včetně
případných daní a odvodů - max. 300 Kč / 1 hod.
– odměny za práci koordinátora včetně případných daní
a odvodů - max. 300 Kč / 1 hod.
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Podání Žádosti
Jen prostřednictvím webové aplikace:
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
POZOR NE z testovací verze
https://isprofin.mfcr.cz/rispf_test
Pokud je vše vyplněno a vloženy všechny povinné přílohy

- elektronicky žádost „odešlete“ a vygenerujete si
v PDF samotnou Žádost a
- ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
NA MV ČR: 6bnaawp !!!
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Formální nedostatky
•

Většinu formálních nedostatků ohlídá samotná aplikace.

•

Odeslání Žádosti po termínu! => do 15.2.2019
– vyplnit a „odeslat“ elektronicky (po termínu už to aplikace ani neumožní)
a
– vygenerovat „formulář Žádosti“,
a
– odeslat datovkou na MV !!! (odesláním datovkou se na žádost hledí jako
na podepsanou (bez ohledu na to, zda byla podepsána fyzicky či
elektronickým podpisem)

•

Chybějící povinné údaje a přílohy ohlídá samotná aplikace, ale bude
kontrolován obsah = zda opravdu PDF příloha obsahuje to, co má!

•

Strategický dokument (Strategie /Plán/Koncepce) se nepřikládá, ale
vyvěšuje na webu žadatele a do Žádosti se uvede odkaz.

•

povinná příloha – „Potvrzení ČNB o zřízení účtu“ i „Identifikace osob“.
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Spoluúčast
•
•

•

•

•

Stále platí základních 10 %, u „dětských pobytů“ 30 %.
v případě realizace vzdělávacího projektu krajem pro APK z jednotlivých
obcí na území kraje, projektu Bezpečnostní dobrovolník a projektů na
vzdělávání s celokrajským rozsahem, není minimální spoluúčast
požadována. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje až do výše 100 %
celkových způsobilých nákladů.
Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů a z
dalších zdrojů. Příjemcem těchto dalších zdrojů musí být žadatel,
nikoliv dodavatel projektu. Při financování projektu dotacemi a příspěvky
z více zdrojů, musí být dodržena minimální spoluúčast žadatele – tedy
10 resp. 30 %. Toto je důležité zejména při přebírání projektů NNO.
Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů včetně zdrojů
ze státního rozpočtu není dovolena. V rámci vyúčtování nelze uplatnit
účetní doklad či jeho část, který byl již jednou uplatněn v rámci jiné
podpory.
V případě neplnění podílu je příjemce dotace povinen část neoprávněně
čerpané dotace vrátit zpět do státního rozpočtu.
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Víceleté financování
• u projektů APK a Domovník-preventista
– lze podat Žádost na tzv. „víceleté financování“
– a to až na max. 3 roky (tedy do r. 2021)
– v rámci webové aplikace budou uvedeny souhrnné
požadavky na celé období (součet nákladů v rámci jednotlivých
oblastí podpory) a podrobně rozepíšete rozpočet po jednotlivých
letech a oblastech podpory (i v příloze č. 2 Zásad v bodě 10
"Detailní rozpis nákladů projektu„)
– Pokud jste podávali žádost na víceleté financování již v r. 2018,
novou žádost nepodáváte (teda pokud vám nebyla zamítnuta
nebo v reálu šlo jen o jednoletou žádost) ALE:
– Je potřeba standardně vyhodnotit a vyúčtovat, jako by šlo o
jednoletý projekt. Bez tohoto kroku nebudou uvolněny již
schválené prostředky na další rok!!!
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Doporučení
• Konzultovat s manažerem na kraji i konzultantem MV!
• Číst Zápis z jednání komise RVPPK! – proč byl krácen nebo
zamítnut daný projekt:
– pokud Komise označí projekt za takový, který spadá do jiného
dotačního titulu, nemá cenu jej předkládat znovu do Programu
PK (pokud nedojde k jeho zásadnímu přepracování)
– pokud Komise doporučila „výrazně krátit přidělenou dotaci
s doporučením k větší podpoře z prostředků obce, místních
zdrojů či jiných donorů“, je to signál, že pokud projekt nebude
výrazně inovován či nebude změněno jeho financování, projekt
nebude dále podporován jako v předchozím období, případně
nebude podpořen vůbec. Totéž platí, pokud přidělená dotace
postupně klesá.
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Závěr
TESTUJTE! na webu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf_test
POZOR! Z testovací verze nejde překlopit do ostré verze ani registrace
účtu, ani testovací žádost! Slouží opravdu jen k testování, k seznámení se
s webovou aplikací a postupem při vyplňování žádosti.
Do ostré verze je nutná samostatná registrace (pokud jste se letos již
neregistrovali…). https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Bez vyhodnocení a vyúčtování nebudou uvolněny již z letoška
schválené prostředky na další rok u víceletých projektů (APK
a D-P)!!!

vyhodnocení projektů po
ukončení sledování efektivity dopadů z r. 2016 a 2017 – viz
Automaticky již

platí obsahové

odst. 2 čl. 18 Zásad 2016 i 2017!
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Děkuji za pozornost
Mgr. Adolf Polák
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR
Tel.: 974 832 381
Mob.: 603 191 603
email: adolf.polak@mvcr.cz
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