Přidělení dotace MŠMT na rok 2020
Dotace na celoroční činnost kmene
Stejně jako každý rok zohledňují pravidla pro přidělování dotací skutečnost, že dotace jsou
určeny zejména skupinám dětí a mládeže s pravidelnou činností.
Proto jsou dotace přidělovány kmenům, které mají více než 6 dětí ve věku od 6-26 let a mají
celoroční činnost prokázanou ve výroční zprávě.

Výše dotace
Dotace pro rok 2020 se skládá z těchto složek:
Základní sazba dotace je stanovena na člena ve věku 6 – 26 let a činí 340 Kč
Dětské kmeny s pravidelnou činností a ochotou přijímat nové děti mají částku navýšenou o 60,Kč.
Dále navyšujeme plošně dotaci pro dětské kmeny:
o o 5.000 Kč = týká se dětských kmenů s alespoň 25 členy od 6-26 let
o o 2.000 Kč = ostatní dětské kmeny
!!! Tabulku s rozdělením dotací najdete na konci tohoto dokumentu !!!
Vyúčtování akcí:
Záloha: před akcí si lze vyzvednout zálohu, předání domluvíte buď s Mášou nebo Luckou.
Vyúčtování: prosím do 30 dnů po akci (prodloužení lze ve výjimečných případech domluvit)
pravidla pro vyúčtování akci platí shodně jako u dotací na činnost kmenů,
Dokumentace: po akci prosím článek na web s fotkami pošlete na ustředí do 1 měsíce.

Vyúčtování dotace
Dotaci můžete použít na krátkodobé akce, provozní náklady, vybavení (neinvestiční tj. do 40 tis.
Kč) nebo na vzdělávání, které souvisí s činností v oblasti práce s dětmi a mládeží (např. školení
ČČK). To, na co lze dotaci použít, se neliší od minulých let. Snažte se držet požadavků ze svých
žádostí, ale je možné čerpat dotaci i na něco jiného, než jste původně chtěli. V takovém případě
však informujte ekonomku ligy.
Dotace smí činit maximálně 70% z vyúčtovaných nákladů. To znamená, že v případě
uplatňovaného nároku na dotaci 700,-Kč překládáte kopie účtů minimálně za 1000,-Kč.
Na krátkodobé akce lze čerpat dotaci, pouze pokud je podíl účastníků, na které je akce
cílena, ve věku 6 – 26 let minimálně 70% z celkového počtu! Tj. hlídejte si, aby v seznamu
účastníků, který nám odevzdáváte, byl podíl dětí ve věku 6-26 let alespoň 70% (my pak musíme
provádět kontrolu podle dat narození).
Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů; dotovaná akce nesmí být
zisková (po akci nesmí zůstat žádná hotovost v pokladně akce, skutečný rozpočet akce musí být
vyrovnaný, tj. součet příjmů včetně dotace = součet výdajů).
Dotace na provozní náklady a vybavení. Sem lze zahrnout náklady na celoroční provoz
kmene (nájem klubovny, energie, kancelářské potřeby, cestovné dobrovolníků, apod.) a nákup
veškerého materiálu, který není zahrnut v hospodaření tábora nebo krátkodobé akce (pokud
např. koupíte hrnce a doklad dáte do táborového účetnictví tak nemůžete žádat o dotaci na
vybavení, ale můžete žádat o dotaci na tábor; a naopak – pokud nežádáte o
dotaci na tábor, hrnce můžete vyúčtovat ve vybavení v rámci celoroční činnosti).

Dotaci nelze použít na (účtenky za tyto činnosti můžete dát do nedotovaných 30%):
úhradu výdajů na občerstvení,
úhradu výdajů na vybavení nad rámec stanovených limitů,
dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí)
úhradu pořízení investičního majetku,
platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
projektu.
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,
leasing,
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami, uvedenými v oddíle dotačních
programech 3.
„Omezení pro čerpání dotace“ – stránky MŠMT,
úhradu mezinárodních aktivit rekreačního charakteru,
úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (DPP a DPČ) a odvodů na sociální a
zdravotní
pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu,
vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží
a jejím organizačním zajištění.
Pro oblast vzdělávání je maximální částka dotace 350,-Kč na osobu a den.
Důležité: dotaci nelze použít na úhradu účastnického poplatku u akcí pořádaných LLM (Čotokva,
školení hospodářů), protože tyto akce jsou již dotované přímo ústředím.

Dotace na účetní program
Dotace na program ESO proplácíme ve výši 660 Kč. Dotace bude proplacena jen těm kmenům,
které v ESU odevzdají účetní závěrku. Dotaci ve výši 660 Kč na účetní program náleží i kmenům,
které účtují v jiném účetním programu než je ESO. Nárok na dotaci se prokazuje fakturou na
účetní program a její úhradou.

Formuláře na vyúčtování dotací
Všechny potřebné formuláře naleznete v registru OP. Formulář ke krátkodobé akci obsahuje více
listů - tak je nevynechejte. Případně lze odevzdat jen výsledovku dotace s kopiemi dokladů, a tak
si ušetřit vyplňování části tabulek.
Jaké formuláře máte použít k jakým typům dotace:
Tábory:
V roce 2020 dotace MŠMT na tábory nečerpáme.
Krátkodobé akce:
Seznam účastníků (nutno vyplnit všechny kolonky – i datum narození, a to k prokázání %
účastníků od 6 – 26 let. POZOR! Dotované mohou být pouze akce, kde podíl účastníků dle
Vašeho seznamu ve věku 6 – 26 let je minimálně 70% z celkového počtu!
Soupis výdajů. Uvést položkově jednotlivé výdaje a k nim částky, které jste uhradili z dotace.

Provozní náklady a vybavení:
Soupis výdajů. Uvést položkově jednotlivé výdaje a k nim částky, které jste uhradili z dotace.
Zvláštní dotace:
Použijte formuláře podle typu dotace (krátkodobá akce, provozní náklady a vybavení…).

Účetní doklady k vyúčtování dotací
K vyúčtování dotace je nezbytné přiložit kopie dokladů - naskenujete a pošlete s
vyúčtováním, které prokazují, že jste finanční prostředky skutečně vynaložili a na co.
Všechny paragony na materiál k činnosti, jídlo, vybavení, jízdenky, faktury za služby - nájem
klubovny, ubytování, dodávky el. energie, plynu a vody, internet, cestovní náklady (nebo dle
směrnice LLM)
+ doklad o tom, že jsou skutečně součástí účetnictví kmene – tj. k nim náležející výdajové a
příjmové pokladní doklady, výpisy z kmenového účtu (k platbám provedeným z účtu).
Není to „výmysl“ z ústředí. Stejně jako se žádost o dotaci podává na MŠMT za LLM jako
celek, musí být podáno i vyúčtování za LLM jako celek.
Faktury, které chcete financovat z dotací, musí mít v kolonce „Odběratel“ uveden váš kmen se
všemi náležitostmi – tj. název kmene, adresa, IČ. Když je odběratel někdo z kmene jde to vyřešit,
ozvěte se.
K vyúčtování je potřeba doložit kopie všech dokladů uvedených na formuláři „Soupis výdajů“, i
když dotace může pokrýt max. 70 % těchto nákladů.
Formuláře a kopie dokladů (skeny) odevzdávejte do registru OP – Správa kmene –
formuláře - vyúčtování dotace. Při elektronickém zaslání formulářů nejsou nutné
podpisy a razítka – ty stačí na originálech ve vašem účetnictví.

Podmínky pro získání dotace a termín vyplacení dotace
Abyste přidělenou dotaci opravdu dostali, musíte splnit tyto podmínky:
- do 30. 6. odevzdat účetní závěrku za rok 2019, v předepsaném formátu.
- do 15. 5. odevzdat výroční zprávu
- do 1. 6. odevzdat Hlášení tábora (i v případě, že na tábor žádné dotace MŠMT nečerpáme).
- do 30. 9. poslat požadavky na dotaci v dalším roce.
- do 31. 10. odevzdat všechny potřebné formuláře k vyúčtování dotace a ofocené
(naskenované) příslušné účetní doklady.
Dotace bude vyplacena až po odevzdání všech formulářů a kopií příslušných účetních dokladů,
nejpozději do 31. 12. 2020.
V případě, že nemáte zájem o čerpání přidělené dotace, napište nám to. Budeme s
tím počítat a nebudeme Vás obesílat dalšími dotazy.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo připomínky, tak pište na hospodarwoodcraft@gmail.com
Ve velmi naléhavých případech můžete také volat: 603188044.
Lucka Vaňková, ekonom LLM

KRITÉRIA
základní sazba
navýšení sazby pro dětské kmeny za pravidelnou činnost
bonus pro dětské kmeny nad 25 členů od 6-26 let
bonus pro dětské kmeny s méně než 25 členů od 6-26 let
počet členů 6- 26 let
DĚTSKÉ KMENY
Bobrů
Hinajankanga
Huascaran
Jestřábi
Jilm
Kruh
Mawadani
Osmaka Opo
Otyokwa
Stopaři
Strážci pokladů
Strážci údolí
Tančící Lososi
Tapáč
Tate Osmaka
Trilobit
Walden
RODINNÉ KMENY
Wallowa
Jezerní lidé
Stromolezci

Dotace na akce LLM

Jestřábi
Trilobit
Tate osmaka
Stopaři
čotokva malé lože
Tamalo
Stopa Černého vlka LLM
SRK LLM
Indiáni z Točníku LLM
Táboření LLM

340
60
5000
2000

sazba

výsledná dotace

bonus

55
48
17
27
23
148
42
22
17
40
20
45
32
39
35
58
53

400
400
340
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

6
15
8

340
340
340

191 000,00
2 000,00
35 000,00
40 000,00
20 000,00
15 000,00
8 500,00
12 500,00
3 000,00
35 000,00
20 000,00

Vzdělávání

40 000,00

školení hospodářů, školení spojené se
sněmem
sněm výroční 30let LLM, historie

20 000,00
20 000,00

Kč/člen od 6-26 let
Kč/člen od 6-26 let
Kč/kmen
Kč/kmen

5 000
5 000
2 000
5 000
2 000
5 000
5 000
2 000
2 000
5 000
2 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

27 000
24 200
7 780
15 800
11 200
64 200
21 800
10 800
8 800
21 000
10 000
23 000
17 800
20 600
19 000
28 200
26 200
357 380
2 040
5 100
2 720
9 860
367 240

Woodcraftu

Pokud se některé akce kvůli Koronaviru neuskuteční vůbec, budeme v červenci žádat o přesun
peněz na údržbu základen. Pokud již dnes víte, že plánované akce, na které jste požádali a
dotace vám byla přidělena v tomto roce ( 2020 ) neuskutečníte, prosím napište mi to hned, ať
můžeme vymyslet jak peníze využít pro kmen jinak.

