Žádost o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR vědeckým společnostem RVS ČR
Pokyny pro vyplnění
K podání žádosti o dotaci je třeba vyplnit následující formuláře:
-

Žádost o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR vědeckým společnostem
RVS ČR pro rok 2011 (soubor „RVS_zadost.xls“, list „žádost“, list „příloha“)
Popis projektu (soubor „RVS_popis_projektu.doc“)

K vyplnění použijte formuláře, které naleznete na webové adrese www.cas.cz/rvs ve složce
„Dokumenty“ pod výše označenými soubory.
Elektronicky vyplněnou Žádost o finanční dotaci spolu s Popisem projektu zašlete
e-mailem v termínu do 15. října 2010 na adresu rvs@ssc.cas.cz. Po zkontrolování
elektronické verze žádosti Vám sekretariát potvrdí její formální správnost. Podepsaný výtisk
poté obratem zašlete poštou do sekretariátu RVS. Základní ideu, podrobnější popis projektu
a konkrétnější vysvětlení struktury výdajů (specifikace výdajů na služby, na mzdy apod.)
uveďte v souboru formátu Word (viz RVS_popis_projektu.doc). List „Příloha“ bude vyplněn a
odevzdán jen jednou za celou společnost, i když společnost podává několik žádostí o dotaci.
Finanční částky v části C uvádějte v celých tisících Kč. V polích C1–C4 uveďte celkové
předpokládané náklady na řešení projektu, tj. včetně všech vlastních i vnějších zdrojů. Pokud
bude projekt financován také z dalších veřejných nebo neveřejných zdrojů (např.
spoluvydavatelem při vydávání periodika), uveďte v polích C6, C8, C10 a C12 název
poskytovatele. V poli C15 uveďte výši dotace požadovanou z rozpočtu Akademie věd ČR.
Podle uvedených Zásad vlády lze na řešení projektu poskytnout dotaci ze státního rozpočtu
nejvýše do 70 % celkových předpokládaných výdajů. Počítač Vám toto procento
automaticky vypočte v poli C14.
Prosíme, neupravujte formuláře jiným způsobem než vyplněním žlutých polí.
Není žádoucí drobit jednotlivé činnosti společnosti do mnoha malých projektů. Pro
zjednodušení doporučujeme tematicky příbuzné činnosti sloučit do jednoho projektu.
V Popisu projektu stručně a výstižně popište konkrétní činnosti spolu se strukturou nákladů
na jednotlivé akce. Z popisu musí být zřejmý účel použití dotace.
V případě, že VV RVS navrhne nižší celkovou dotaci, než společnost žádá na své projekty,
oznámí sekretariát RVS ČR tuto částku společnosti. Společnost sdělí e-mailem sekretariátu
RVS ČR, jak má být tato částka rozdělena mezi jednotlivé projekty. Na základě toho budou
vystavena Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. Novou
žádost v takovém případě nebude nutné překládat.
Formulář žádosti vychází z usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy, na jehož základě byl vydán Metodický pokyn Rady
vědeckých společností ČR pro získávání a využívání dotací ze státního rozpočtu ve
vědeckých společnostech RVS ČR ČR.

