DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu

19SMVU1

Slovní označení dotačního
Rozvoj podmínek pro vzdělávání
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
stanovených účelů

6. 5. 2019

2 100 000 Kč *

Zaměření dotačního programu
Odkaz na Program
rozvoje
Královéhradeckého kraje
Účel 1, na který může být
dotace použita:

Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, neformálního a zájmového
vzdělávání

Polytechnická výchova a vzdělávání

Pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení způsobilého žadatele o dotaci
na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností dětí, žáků a studentů.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Zajištění metodických materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé
souvislosti s používáním vybavení pořízeného v rámci dotačního programu.

Priority:

Účel 2, na který může být
dotace použita:

• projekty zahrnující pořízení vybavení i vzdělávání (vysoká)
• doložené začlenění polytechnického vzdělávání do platného školního vzdělávacího
programu (střední)
Rozvoj talentů

Podpora systematické práce s talentovanými dětmi, žáky a studenty
v Královéhradeckém kraji, vytváření příležitostí k rozvoji a uplatnění talentu, realizace
a nabídka aktivit stimulujících a rozvíjejících nadání, podpora tvořivých a badatelských
Důvod podpory stanoveného účelu:
činností podněcujících využívání kreativního potencionálu talentovaných dětí
a mládeže, podpora individuální práce nadaných žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.

Priority:

Účel 3, na který může být
dotace použita:

• Systematická práce s talentovanými dětmi (vysoká)
• Projekty a aktivity zaměřené na dlouhodobější činnosti talentovaných žáků, výsledky
činnosti práce s talentovanými dětmi. (střední)
Podpora digitalizace ve vzdělávání

Důvod podpory stanoveného účelu:

Zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím
širšího zapojení digitálních technologií do výuky.

Priority:

• pořízení softwarových aplikací pro výuku a práce s nimi (vysoká)
• vzdělávání pedagogů vedoucí k efektivnímu využívání digitálních nástrojů
ve vyučovacím procesu (střední)

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

Doba realizace projektů
01. 08. 2019 - 31. 07. 2020

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Právnická nebo fyzická osoba,
• 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

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora
Typ dotace

neinvestiční
10 000 Kč - 105 000 Kč

Rozmezí dotace:
Pro účel 1:
Rozmezí dotace:

20 000 Kč - 70 000 Kč

Pro účel 2:
Rozmezí dotace:

10 000 Kč - 35 000 Kč

Pro účel 3:
Rozmezí dotace:

10 000 Kč - 60 000 Kč

Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu
Veřejná podpora

90%

Poskytnutí finančních prostředků je v souladu s platnými právními dokumenty
vztahujícímise k zajištění vzdělávání dětí a mládeže v ČR. Poskytnuté finanční
prostředky nezakládají veřejnou podporu ve smyslu Nařízení komise (EU).

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

1-5

3

15

1, 3, 5

4

20

1-5

3

15

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Soulad projektu s vyhlášeným programem, naplnění cílů a priorit programu

1-5

4

20

Systematičnost projektu, dlouhodobost projektu

1-5

5

25

Kvantitativní vyjádření projektu

1, 3, 5

1

5

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 3

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

Naplnění priorit programu

1-5

4

20

Popis pořízené softwarové aplikace a zdůvodnění její potřebnosti

1-5

5

25

Koncepce zavádění/rozšiřování digitalizace do výuky včetně motivace a vzdělávání
pedagogů

1, 3, 5

1

5

Posouzení regionálního významu

Rozsah
bodové
škály

Váha
bodů

Max. počet bodů

0-5

2

10

Základní hodnotící kritéria

Specifická hodnotící kritéria
Specifická hodnotící kritéria pro Účel 1
Naplnění priorit programu
Koncepce činnosti v oblasti polytechnického vzdělávání, koncepce práce se
stavebnicemi a dalším pořízeným vybavením.
Kvantitativní vyjádření projektu a jeho dopadu na cílovou skupinu.
Specifická hodnotící kritéria pro Účel 2

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)
• Koncepce činnosti v oblasti polytechnického vzdělávání a její začlenění do školního vzdělávacího programu - pouze
pro účel 1
• Přehled úspěchů žáků školy v soutěžích (vztahujících se k projektu) za poslední 3 roky - pouze pro účel 2
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
zařazena do schvalovacího procesu.
3) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
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, pro účel 1 dále začlenění činnosti do vzdělávací koncepce (např. výtah ze školního vzdělávacího
programu, popis způsobilosti školy pro využití stavebnic a dalšího vybavení z hlediska vhodných prostorových
podmínek, odborné personální kapacity. Pokud je projekt určený na vzdělávání, popis musí obsahovat rozsah
a obsah vzdělávací(ch) aktivit(y) pro pedagogické pracovníky, včetně jejich předpokládaného počtu.

6) Dobrovolnickou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
Žádosti o dotaci se podávají vždy ve dvou podobách, ve lhůtě pro podávání žádostí, takto:
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@kr-kralovehradecky.cz
Pro účel 1 - Mgr. Iveta Lukešová - odborné záležitosti včetně specifických kritérií, kontakt: Odbor školství, oddělení
primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 216, e-mail: ilukesova@kr-kralovehradecky.cz
Pro účel 2 - Ing. Mgr.Věra Koďousková - odborné záležitosti včetně specifických kritérií, kontakt: Odbor školství, oddělení
primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 580, e-mail: vkodouskova@kr-kralovehradecky.cz
Pro účel 3 - Mgr. Alena Svátová - odborné záležitosti včetně specifických kritérií, kontakt: Odbor školství, oddělení
primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 580, e-mail: vkodouskova@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.
Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žádostem o dotaci, které
jsou umístěny v zásobníku projektů.

