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Cíl programu
Program je určen k podpoře rozvoje a obnovy digitalizační infrastruktury

knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství.

Minimálně 40 projektů v průběhu 3 let (2023 až 2025).

Očekávaný přínos:

• modernizace a zefektivnění procesu digitalizace dokumentů,

• rozšíření a zkvalitnění služeb uživatelům poskytovaných knihovnami,

• nově koncipované systémy digitalizačních linek budou otevřeny více 

spolupracujícím institucím,

• podpora inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí

Návaznost na strategické materiály:

• Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 2027, s 

výhledem do roku 2030

• Státní kulturní politika MK na léta 2021-2025+



Podmínky žádostí z NPO

• žádosti se podávají prostřednictvím Dotačního portálu MK

elektronicky – elektronická identita,

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

• dotační řízení podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění - rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu ČR (§ 14 zákona),

• žádosti posuzuje hodnotící komise podle předem stanovených 

kritérií,

• roční vyúčtování + hodnotící zpráva - vykazování indikátorů,

• dotace musí být vyčerpána v daném rozpočtovém roce, (každoroční 

vratky nespotřebovaných prostředků),

https://dpmkportal.mkcr.cz/default


Podmínky programu pro knihovny

• žádat lze o dotace na pořízení hardware, dalšího přístrojového 

vybavení, software a dodavatelských služeb,

• poskytovány investiční a neinvestiční prostředky,

• poptávaná řešení musí respektovat metodická doporučení a 

vydávané a aktuálně platné standardy, povinné metadatové, 

obrazové a další formáty Národní digitální knihovny -

https://standardy.ndk.cz/,

• minimální výše požadované investiční dotace na projekt (v daném 

roce): 500 000 Kč

https://standardy.ndk.cz/


Předběžný harmonogram a výše podpory

Program je třeba předložit ke schválení Ministerstvu financí.

Forma: jednoleté projekty (2023 – 2025)

Vyhlášení 1. výzvy: 1. Q 2023

Doba pro zpracování žádostí: cca 1 měsíc

Míra podpory: až 100 % nákladů projektů,

z NPO nelze hradit DPH,

Předběžná částka na r. 2023: 70 mil. Kč



Oprávnění žadatelé

provozovatelé knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném 

znění, konkrétně:

- státní příspěvkové organizace MK Národní knihovna České 

republiky a Moravská zemská knihovna v Brně,

- krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje (§ 3 odst. 

1 písm. c) a § 11 zákona)



Tematické okruhy

Zaměření je odlišné od běžných dotačních řízení OLK MK.

• Podpora řešení dlouhodobé archivace digitálního obsahu na 

celonárodní úrovni

• Optimalizace a zefektivnění technologie/systému digitalizace 

v knihovnách

• Podpora konverze dat do nových formátů nutných pro 

moderní způsob zpřístupnění a uložení digitálního obsahu

• Další rozvoj České digitální knihovny jako centrálního 

systému pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých 

fondů - pouze pro SPO MK



Neuznatelné náklady

• aktivity neodpovídající zaměření programu/podmínkám výzvy,

• náklady na úhradu DPH,

• běžné provozní výdaje nesouvisející s projektem,

• osobní náklady,

• náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku, 

• náklady na vypracování projektu, účetní a právní služby,

• náklady na pořízení nábytku, renovaci či modernizaci prostor,

• zahraniční cesty, pohonné hmoty,

• vyškolení personálu nesouvisející s projektem,

• náklady na vytvoření a provozování webové stránky,

• pohoštění a občerstvení,

• dary, udílení věcných nebo finančních ocenění



Otázky?

Děkuji za pozornost

Mgr. Petra Miturová
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