
Kuře s aktovkou  

 
 
 
Kdo může být žadatelem? 

 
Žadatelem jsou organizace, které jsou následující právní formy: Spolek, Ústav, Obecně 
prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní 
právnické osoby, Pobočný spolek. 
Žadatel musí být registrován jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, terénní program pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
 
Jaký je příspěvek na jedno dítě? 
 
Maximální i minimální výše příspěvku je 5000 Kč/dítě. 
 
Na kolik dětí v rámci jedné rodiny lze žádat? 
 
Lze žádat na více dětí v rámci jedné rodiny, musí být mladší 15ti let a na každé lze žádat o 
5000 Kč. 
 
Musí se částka rozepisovat do konkrétních položek jako např. tempery - 500 Kč, 
barevné papíry 100 Kč apod. nebo stačí souhrnný název? 
 
Stačí souhrnný název – školní pomůcky /materiální vybavení, při podání závěrečné zprávy 
doložíte účtenky za jednotlivé položky a vypíšete je. 
 
V systému podání žádosti se má uvést místo realizace projektu. Lze však zvolit jen 

jednu variantu a náš projekt zasáhne do dvou. Jak toto vyřešit? 

 

Prosím vyplňte tam jeden okres, ten, kde máte více žadatelů a pak druhý zmiňte v rámci 

žádosti. 

 

Jaký je věk dětí, které mohou být podpořeny. Je to do 15ti let nebo do 18ti let? 

 

Podpora je určena pro děti ZŠ, do 15 let. 

 

Do kdy se musí peníze z příspěvku utratit? 

 

Do 31.3. 2021 

 

Je možné použít daňové doklady před začátkem realizace projektu (8.9.)?  

 

Bohužel nelze, daňové doklady musí být datované až po 8.9., jinak to nebude možné 

proplatit. 

 

Je možný přesun mezi jednotlivými položkami, např. z materiálního vybavení na 

kroužky nebo naopak?  

Pokud během realizace projektu nastane změna, určitě je potřeba nás o ní informovat a 

bude se řešit dodatkem ke smlouvě. 
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Když nebude možný bod 3 a kroužek se nebude realizovat, bude se muset vrátit celá 

částka z projektu na dítě nebo jen nevyčerpaná část? 

 

Vracela by se jen nevyčerpaná část, případně dle domluvy převedla na jiné potřebné věci. 

 

Když by se děti chtěly účastnit např. adaptačního pobytu je možné čerpat finanční 

prostředky na vybavení tohoto pobytu tj. např. oblečení, pláštěnka, holínky, batoh? 

ANO 

 

 


