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Příprava projektu – mapování stavu, bezpečnostní 
analýza, šetření – pocit bezpečí, apod. 

Příprava žádosti – formulář, přílohy včetně vyjádření 
• Investice  

• Neinvestice 

Realizace projektu 

Publicita projektu 

Hodnocení projektu + vyúčtování 

 

Fáze projektu 
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V ideálním případě je vhodné kompletní mapování 
aktuálního stavu minimálně s půlročním předstihem. 

Bezpečnostní analýza, statistiky kriminality, 
sociodemografická data, aktuální problémy města. 

Úzká spolupráce s PČR, MP, OSVZ a NNO. 

Již v přípravné fázi je nutné nastavení souvisejícího 
propojení (součinnost se soc. službou, apod.) 

Následuje zpracování projektové žádosti 

 

Příprava projektu  
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Vymezení zařazení projektu - investiční či neinvestiční 
projekt 

Schválení projektu RM 

Zajištění spolufinancování v rozpočtu města/obce 

Vyjádření kompetentních subjektů (ÚO PČR) 

Zajištění povinných příloh 

 

Příprava projektu  
projektová žádost 
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Vyplnění žádosti – nutno dodržet zásady 
poskytovatele dotace (MVČR/Kraj) 

Vyplnění hlavní žádosti + dílčí projekty a související 
přílohy dle zásad a typu projektu 

Dodržení termínu předkládání žádosti!!! 

 Aktuálně 14.2.2014 

Upozornění - investiční projekty mají jiný systém 
realizace a schvalování projektu – slide 9. 

 

 

 

Příprava projektu  
projektová žádost 
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Příprava projektu  
projektová žádost 
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Schvalování projektu 

Pracovník kraje provede kontrolu formálních 
náležitostí 

Krajská pracovní skupina hodnotí projekty 

Kraj postoupí podklady MVČR 

Republikový výbor pro prevenci kriminality rozhodne 
o podpoře projektu. 

Tento proces trvá cca 3 měsíce, s tím je nutno počítat 
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Realizace projektu 

Postup realizace je závislý na typu projektu, v případě 
neinvestičního projektu je možnost realizovat hned 
po vydání rozhodnutí. 

 

V případě investičního projektu je nutné postupovat  v 
souladu s pokyny. 
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Investiční žádost 
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Realizace projektu 

Neinvestiční projekt - nutno dodržet rozhodnutí 
MVČR – případné krácení  dotace. 

Zajištění aktivit v souladu se žádostí – počet 
zaměstnaných osob, nákup vybavení, doba realizace, 
apod. 

Změny, které mají vliv na projekt, je nutné 
konzultovat s MVČR 
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Realizace projektu 
publicita 

UPOZORNĚNÍ!!! 
U všech projektů je nutná publicita – pochopitelně 
adekvátní k projektu – např.: fotopasti 
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Realizace projektu 
vedení účetnictví  

Samostatně vedená účetní evidence 

Vedení pod ÚZ 14018  

Zaúčtování v souladu s rozhodnutím (poměr dotace a 
spoluúčasti – 90/10%) 
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Realizace projektu 
hodnocení 

Co hodnotíme: 

Efektivita – měl projekt smysl? 

Dopady – co nám přinesl? 

Naplnil své cíle v souladu se žádostí? 

Dodržení rozpočtu – došlo ke zdárnému čerpání? 

Vyhodnocení se předkládá MVČR na požadovaných 
formulářích 

 

Nastavení pokračování projektu – udržitelnost!! 
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Shrnutí – realizace projektů je snazší než projekty EU, 
ale rozhodně je důležité jim věnovat dostatečnou 
pozornost a realizovat projekt v souladu s 
rozhodnutím. 

UPOZORNĚNÍ – lepší je se dvakrát zeptat, než 
následně řešit nastalý problém s MVČR nebo 
finančním úřadem. 

Závěr 
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Miroslava Petříková, DiS. 
manažer prevence kriminality 

Aš 

Děkuji za pozornost. 
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