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Obnova historických varhan

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016

Typ dotace

neinvestiční dotace

Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci
Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

od 17. 10. 2016 (800 hod.) do 16. 1. 2017 (1400 hod.)

do 115 dnů od ukončení lhůty pro podávání žádostí

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

730 000 Kč*

* 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.

Zaměření dotačního programu
Odkaz na prioritu
Programu rozvoje
Královéhradeckého
kraje
Odkaz na opatření
Dotační strategie
Královéhradeckého
kraje

3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a historického dědictví regionu

4.4. Obnova kulturního a památkového fondu

Cíl dotačního programu Zachování kulturního dědictví pro další generace.
Účel, na který může
být dotace poskytnuta

Výdaje spojené se zachováním nebo obnovou varhan na území Královéhradeckého kraje.
Podpora je možná pouze pro varhany, u kterých již probíhá nebo je dokončována
obnova.

Důvody peněžní
podpory stanoveného
účelu

Obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny
samostatnou kulturní památkou. Umělecko-historická hodnota je posuzována při
hodnocení žádosti o dotaci.

Lokalizace projektů
• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
01. 01. 2017- 31. 12. 2017

Definice historických varhan
• varhany vyrobené klasickými technologiemi umísťované převážně do kostelů, kaplí, klášterů apod. Historickými varhanami
jsou pro účely tohoto dotačního programu varhany, od jejichž výroby uplynulo ke dni podání žádosti minimálně 80 let.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Vlastníci historických varhan

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
•
•
•
•

stát;
právnické osoby zřizované či založené státem;
organizace spravující nebo mající pronajatý majetek státu;
příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje;

Fyzická a právnická osoba,
• na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno řízení o konkurzu nebo o vyrovnání, nebo byl návrh
na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo je v likvidaci,
• 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 byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,
• která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti,
• 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 dle harmonogramu uvedeného v žádosti;
• materiálové výdaje;
• restaurátorské, konzervátorské a další odborné práce;
• elektroinstalace a vzduchotechnika;
• průzkumy, restaurátorské zprávy, dokumentace;

Podpořitelné výdaje projektu
Veškeré uznatelné výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu, s výjimkou:
• elektroinstalace a vzduchotechnika;
• průzkumy, restaurátorské zprávy, dokumentace.

Neuznatelné výdaje
• DPH, o jejíž vrácení může příjemce dotace zpětně zažádat
• investiční prostředky spojené s modernizací varhan;
• dopravné, cestovné, výdaje na ubytování;

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace v jednotlivém případě

100 000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

300 000 Kč

Maximální procentuální podíl dotace na celkových
podpořitelných výdajích projektu

50%

Veřejná podpora

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci (dále jen "žádost"). Poskytnutí dotace je
v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, hlava VII., oddíl 2, článek 107
považováno za slučitelné s vnitřním trhem dle odst. 3 písm. d) jako podpora určená na
pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a
hospodářské soutěže v Evropské unii v míře odporující společnému zájmu.

Způsob čerpání dotace

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace
po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Čerpání i
využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány
v této smlouvě.

Hodnocení žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti, t.zn. povinné přílohy a specifické údaje, podepsaná
žádost
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu, dodržení stanoveného rozsahu a podílu požadované dotace, dodržení lhůt stanovených v
tomto dotačním programu

Základní hodnotící kritéria
Rozsah bodové škály

Váha bodů v bodové
škále

Max.
počet
bodů

Kvalita zpracovaného projektu, rozpočtu projektu a časového
harmonogramu celé akce

1-5

4

20

Podíl vlastních a partnerských zdrojů

1-5

5

25

Význam využití varhan

1-3-5

4

20

Rozsah bodové škály

Váha bodů v bodové
škále

Max.
počet
bodů

Umělecko-historická hodnota varhan

1-5

6

30

Technický stav varhan, naléhavost řešení

1-3-5

6

30

Název hodnotícího kritéria

Specifická hodnotící kritéria

Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech základních a specifických hodnotících
kritériích, který se přepočte na procentuální podíl z maximálního možného počtu bodů stanoveného pro tento dotační program.
Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu. Při krácení požadavku se vychází z výše požadavku na dotaci a
získaného bodového hodnocení. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60% hranice.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
1) V případě, že jsou varhany prohlášeny kulturní památkou, závazné stanovisko prvoinstančního orgánu státní památkové
péče vydané podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s doložkou nabytí
právní moci, je-li vydáno formou správního rozhodnutí. Závazná stanoviska nebo rozhodnutí musí být vydána k provedení
prací, nikoliv k záměru nebo průzkumu.
2) Podrobný položkový rozpočet akce zhotovený restaurátorem nástroje, aktualizovaný pouze pro rok 2017. Rozpočet nesmí
obsahovat neuznatelné výdaje.
3) Čestné prohlášení o vlastnictví věci včetně podpisů spoluvlastníků nebo smlouva o nabytí;
4) Výhradně digitální fotografická dokumentace varhan – 1 x celkový pohled a další minimálně 3 snímky na CD nebo vložené v
IS DOTIS maximálně však 6 snímků – fotografie musí zachycovat aktuální stav varhan v souvislosti s podáním žádosti.
5) Odborné posouzení stavu varhan a jejich historické a umělecké hodnoty organologem;
6) Výpis z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (postačí 1. strana) nebo vyplněný formulář „Identifikace bankovního účtu“
(dostupný na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx);
Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, a
to ve formátu *.pdf (formuláře, dokumenty listinného charakteru), respektive ve formátu *.jpg (fotografie).

Povinné přílohy pro akce vybrané k podpoře
Na výzvu oddělení krajských dotací nutno doložit:
Smlouva o dílo s dodavatelskou firmou (příp. závazná objednávka u prací malého rozsahu).

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, které jsou nedílnou
součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
2) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
3) Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (na místě realizace, v médiích, na webových stránkách apod.) uvést
skutečnost, že projekt je podporován Královéhradeckým krajem, při tom může využít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu
kraje jsou umístěny na dotačním portále http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.
4) Žadatel o dotaci souhlasí se zařazením do databáze Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zveřejněním údajů o
organizaci, názvu projektu a výši poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.
5) Všichni příjemci dotací po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS závěrečnou zprávu o realizaci
projektu, kterou zašlou způsobem stanoveným v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje.
6) Příjemce je povinen veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního rozvoje,
grantů a dotací, vždy označovat číslem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
7) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci a všech povinných příloh ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci,
nebude taková žádost zařazena do schvalovacího procesu.

Způsoby
Způsob doručení
podání žádosti
žádostina
o krajský
dotaci Královéhradeckému
úřad:
kraji
Žádosti o dotaci se podávají ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci vždy dvěma způsoby:
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech povinných příloh
a následně
2) v listinné podobě podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci.
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 16. 1 .2017 1400 hod.
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání do 16. 1. 2017 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Způsoby
Vzor žádosti
podání
o dotaci
žádosti na krajský úřad:
Vzor vyplněné žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Doručení
Kontaktnížádosti
osoby na krajský úřad
Ing. Marcela Holda - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci v PC, administrace programu
Kontakt : oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 494, 702 185 678 e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Milan Smolík - odborné záležitosti památkové péče
Kontakt : oddělení kultury a památkové péče, tel: 495 817 458, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

