DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu

19SMRU1

Slovní označení dotačního
Volnočasové aktivity pro děti a mládež
programu
Dotační program schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

dne 22. 10. 2018

Lhůta pro podání žádosti
o dotaci

od 10. 12. 2018 (8.00 hod.) do 16. 1. 2019 (14.00 hod.)

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

110 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotaci, tj. do

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu
stanoveného účelu

6. 5. 2019

2 600 000 Kč *

Zaměření dotačního programu
Odkaz na Program rozvoje
Královéhradeckého kraje

Účel 1, na který může být
dotace použita:

Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit

Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží
ve volném čase včetně obnovy a údržby MTZ

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz
kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při
Důvod podpory stanoveného účelu:
drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem
a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory).

Priority:

Účel 2, na který může být
dotace použita:

• podpora pobočných spolků dětí a mládeže (nejvyšší)
• projekty zahrnující pravidelnou celoroční činnost, v případě žádosti pouze na obnovu
a údržbu odůvodněná potřebnost realizace jako havarijní stav (vysoká)
• podpora aktivit se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní)
(střední)

Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)

Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou
působností (tedy akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů
Důvod podpory stanoveného účelu:
obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje a jsou určeny minimálně pro
100 osob do 26 let).

Priority:

Účel 3, na který může být
dotace použita:

• podpora jednorázových akcí, které mají doloženu minimálně tříletou tradici (nejvyšší)
• soubor 3 a více akcí v projektu (vysoká)
• podpora akcí se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní)
(střední)

Táborová činnost

Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
Důvod podpory stanoveného účelu: veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pořádaných v době školních prázdnin
pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní.

Priority:

• podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení celoroční
činnosti (nejvyšší)
• podpora táborů pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti (vysoká)
• podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní)
nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými spolky(střední)

Účel 4, na který může být
dotace použita:

Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času
ve vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na
Důvod podpory stanoveného účelu: organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník,
statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit,
přípravu a tisk učebních materiálů.

Priority:

• vzdělávací program je součástí akreditovaného vzdělávacího systému (nejvyšší)
• součástí projektu je odborná příprava i tvorba publikace či jiných druhů výukových
materiálů pro vzdělávání (vysoká)
• projekt obsahuje více aktivit (střední)

Lokalizace projektů
projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
• spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí
a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové
platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách
zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží)
• právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) pouze účely 2, 3, 4

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Fyzická osoba
Právnická osoba,
• jejíž hlavní činností je oblast tělovýchovy a sportu
• proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu
• která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
• která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku
• která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji či státnímu rozpočtu
• která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Uznatelné výdaje projektu
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu.

Neuznatelné výdaje projektu
• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí bezprostředně s realizací projektu
• výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
• leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy

• daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně)
• výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů
• investiční výdaje
• hodnota svépomocné práce vyjádřená v penězích
• mzdy a s nimi spojené zákonné odvody

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora
Typ dotace

neinvestiční
20 000 Kč - 200 000 Kč

Rozmezí dotace:
Pro účel 1:
20 000 Kč - 100 000 Kč

Rozmezí dotace:

Pro účel 2:
20 000 Kč - 35 000 Kč

Rozmezí dotace:

Pro účel 3:
20 000 Kč - 35 000 Kč

Rozmezí dotace:

Pro účel 4:
20 000 Kč - 30 000 Kč

Rozmezí dotace:

Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu
Veřejná podpora

80%

Poskytnutí dotace je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí
veřejné podpory. Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis
dle Nařízení komise (EU) 1407/2013.

Hodnocení žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná podoba žádosti o dotaci, povinné
přílohy, doplnění chybějících údajů).
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu a účelu, splnění podmínek dotačního programu.
Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

1-5

4

20

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů
a účelnost jejich využití, bezchybnost)

1-5

4

20

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, naplnění cílů dotačního
programu

1-5

3

15

Systematická činnost a úplnost projektu z hlediska celoroční činnosti

1-5

3

15

Počet účastníků projektu

1-5

2

10

Naplnění priorit programu

0-5

2

10

Základní hodnotící kritéria

Specifická hodnotící kritéria
Specifická hodnotící kritéria pro Účel 1

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, naplnění cílů dotačního
programu

1-5

3

15

Výchovně vzdělávací zaměření projektu, vhodnost akce

1-5

3

15

Počet účastníků v rámci projektu, rozsah a délka trvání pořádané akce/akcí

1-5

2

10

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 2

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, naplnění cílů dotačního
programu

1-5

3

15

Výchovně vzdělávací zaměření projektu, vhodnost akce

1-5

3

15

Počet účastníků v rámci projektu, rozsah a délka trvání pořádané akce/akcí

1-5

2

10

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Kvalita, rozsah a náročnost organizované vzdělávací akce

1-5

3

15

Počet účastníků vzdělávací akce

1-5

3

15

Provádění vzdělávání na akci oprávněnou organizací/osobou

1-5

2

10

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Posouzení regionálního významu

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

0-5

2

10

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 3

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 4

Posouzení regionálního významu projektu

Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60%
hranice. Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze třech členů věcně příslušného výboru
zastupitelstva kraje a radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru, popřípadě náhradníky členů
hodnotící komise, navrhuje radní odpovědný za danou oblast a jmenuje rada kraje. Termín jednání hodnotící komise
navrhne radní odpovědný za danou oblast a schválí rada kraje.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
• Kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci.

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě nebude taková žádost o dotaci
zařazena do schvalovacího procesu.
3) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt
v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.
4) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
5) Popis projektu musí obsahovat harmonogram (včetně přípravy na aktivity a vyhodnocení projektu),
zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, charakteristiku aktivit a akcí, popis dopadu na Královéhradecký
kraj. Pokud je projekt určený na vzdělávání, popis musí obsahovat rozsah a obsah vzdělávací(ch) aktivit(y),
včetně jejich předpokládaného počtu.

6) Dobrovolnou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.
7) Pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost zahrnující aktivity probíhající alespoň 2x měsíčně ně po dobu minimálně
9 měsíců v průběhu 1 kalendářního roku.
8) Pro účel 4 - vzdělávání a ověření vědomostí a dovedností v rámci vzdělávací akce musí provádět oprávněné organizace
na základě pověření příslušné komise MŠMT či jiného pověření (např. na základě pověření střešního organizace).

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh
a následně nutno dodat
2) podepsané statutárním zástupcem do 16. 1. 2019 jedním z následujících způsobů:
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
- zasláním dokumentu ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky gcgbp3q (schránka odesílatele musí
být vedena na žadatele)

Vzor žádosti o dotaci
Vzor žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/

Kontaktní osoby
Mgr. Dana Komorová - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci v PC, administrace dotačního
programu, kontakt : oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 273, 702 117 699, e-mail: dkomorova@krkralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský - odborné záležitosti včetně specifických kritérií, kontakt : Odbor školství, oddělení primárního
a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 257, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz
* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového
opatření, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové
kázně a příslušného penále, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů nebo přesunu peněžních prostředků
z kladného výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok;
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu
peněžních prostředků do jiného dotačního programu.

