Postup při vyplňování žádosti o dotaci
1. Registrace na webových stránkách http://dotace.mdcr.cz/
Žadatel vyplní v části Registrace svůj e-mail, na který obdrží unikátní heslo:

Pro přihlášení do aplikace a vyplnění žádosti je nutné zadání e-mailu a hesla :

2. Vyplnění nové žádosti o dotaci
Pro vyplnění nové žádosti o dotaci klikněte v pravé části okna na Nová žádost o dotaci:

Poté budete přesměrování na formulář pro podávání žádosti, který má 3 základní části:
A. Identifikační údaje subjektu
Žadatel vyplní všechny požadované identifikační údaje, včetně bankovního účtu, na který
bude v případě přidělení dotace poukázána požadovaná částka. Dále pak kontaktní osobu, jež
zodpovídá za žádost o dotaci.

B. Maximální možná podpora
Žadatel vyplní počet provozovaných vozidel dle uvedených kategorií na základě počtu vozidel
uvedených v potvrzení o finanční způsobilosti žadatele (součást předkládaných dokumentů). Dále

žadatel vyplní již čerpané dotace de minimis v rámci jiných dotačních titulů – v případě, že
nečerpal žádnou podporu de minimis vyplní 0.
Limit pro dotaci je stanoven částkou 2.400.000,- Kč. Tento limit je snížen v případě již čerpané
dotace de minimis právě o tuto částku.
Maximální možná podpora žadatele poté vychází z počtu vozidel uvedených v potvrzení o
finanční způsobilosti.

C. Předmět podpory
V této části (jednotlivých podprogramech) žadatel vyplňuje konkrétní položky, které má
v úmyslu pořídit za přidělenou podporu. V úvodu jednotlivých částí jsou vždy uvedené položky, na
které je možné poskytnout dotaci. Žadatel vyplní název položky, počet a cenu bez DPH v Kč.
Cena položky nesmí přesáhnout maximální podporu způsobilých výdajů (limity jsou uvedeny ve
vysvětlivkách na konci žádosti).
Žadateli může být poskytnuta dotace až do výše 100% způsobilých výdajů (přednastaveno).
V případě, že cena pořizované položky je vyšší než na jakou má žadatel nárok, musí žadatel
snížit % požadovaných způsobilých výdajů pro poskytnutí dotace.
Předmět podpory je rozdělen do jednotlivých podprogramů:
C.1 Podprogram na podporu vzdělávání

C.2 Podprogram na podporu efektivity a bezpečnosti silničního provozu

Podprogram je rozdělen do tří částí
C.2.1 Aplikace pro zvýšení efektivity dopravy a podnikatelské činnosti žadatele
(software)

C.2.2 Vybavení pro zvýšení efektivity dopravy a podnikatelské činnosti žadatele
(hardware)

C.2.3 Prostředky pro zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a poskytování
dopravních služeb

Poskytnutá dotace
V závěru formuláře je uveden souhrn požadované dotace – jedná se o součty dotací
v jednotlivých podprogramech. Zároveň je automaticky provedena kontrola, zda údaje splňují
nutné podmínky pro poskytnutí dotace. V případě, že dotace podmínky splňuje – zobrazí se
„Dotace celkem (Kč)“ ZELENĚ

V případě, že dotace podmínky nesplňuje – zobrazí se „Dotace celkem (Kč)“ ČERVENĚ
spolu s řádkem „Překročení maximální výše podpory o (Kč)“ – v tomto případě žadatel buď upraví
výši „Požadované podpory způsobilých výdajů (%)“ u některé z položek, nebo sníží počet
požadovaných položek.

3. Po vyplnění všech údajů žadatel žádost uloží
Žadatel je poté přesměrován na stránku se seznamem svých žádostí (v rámci jednoho emailového účtu je možné zpracovat i více žádostí pro různé společnosti). Žadatel má u každé
žádosti 4 možnosti dalších kroků:
• Uzavření žádosti (ikona bublina se šipkou) – nevratný krok, kterým se žádost uzavírá a
dále jí není možné upravovat a nijak měnit, nabídka dalších kroků se u takové žádosti
změní pouze na ikonu tiskárny (viz dále), uzavřít lze pouze taková žádost, která splňuje
všechna kritéria (max. cena za položky, dodržení max. výše podpory atd.) – správnost
vyplnění signalizuje zelená vlaječka ve sloupci STATUS
• Editace žádosti (ikona tužka) – návrat do formuláře k vyplnění žádosti, kde je možné
změnit kterýkoli údaj a znovu žádost uložit
• Smazání žádosti (ikona křížek) – žadatel má možnost smazat celou žádost, tento krok je
nevratný
• Tisk žádosti (ikona tiskárna) – tisk je možný pouze po úspěšném uzavření žádosti, takto
vytištěnou žádost žadatel podepíše, včetně 3 čestných prohlášení, která se automaticky
také vytisknou.

4. Možnosti úprav, uzavření a odeslání žádosti
Spolu s vyplněnou žádostí žadatel vytiskne automaticky i 3 čestná prohlášení, která jsou nezbytná
pro podání žádosti. Čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis v případě jeho čerpání doplní
žadatel ručně. Veškeré dokumenty žadatel podepíše a doplní datum v určeném místě a spolu
s ostatními dokumenty, nutnými pro podání žádosti odešle na adresu:
Ministerstvo dopravy
Podatelna
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

