DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu

17RRD12

Slovní označení
dotačního programu

Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Typ dotace

neinvestiční dotace

Lhůta pro podání
žádosti o dotaci

od 6. 1. 2017 (8:00 hod.) do 9. 2. 2017 (14:00 hod.)

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

dne 12. 9. 2016

110 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotaci

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

500 000 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
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 žadatelům o dotaci, jejichž
žádost byla umístěna do tzv. zásobníku projektů.

Zaměření dotačního programu
Odkaz na prioritu
Programu rozvoje
Královéhradeckého kraje

IV. Infrastruktura A.2.

Odkaz na opatření
Dotační strategie
Královéhradeckého kraje

1.3 Podpora hasičů

Cíl dotačního programu

Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III

Účel, na který může být
dotace poskytnuta

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro členy JPO II a JPO III

Důvody peněžní podpory
stanoveného účelu

Zamezit snižování počtu řidičů s řidičským oprávněním skupiny "C" v JPO II a JPO III

Lokalizace projektů
• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
01. 01. 2017 - 31. 12. 2018

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
- obce v Královéhradeckém kraji, v nichž jsou ustanoveny JPO II a JPO III

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
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 přímo spojené s rozšířením řídičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C

Podpořitelné výdaje projektu
• výdaje přímo spojené s rozšířením řídičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pouze formou služby

Neuznatelné výdaje projektu
• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat
• dotace a dary
• výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s realizací akce
• úhrada úvěrů, úroků a půjček
• kapesné a cestovní náhrady nad rámec vymezený zákonem
• penále a pokuty
• náhrady škod a manka
• výdaje na pohoštění a stravování, mzdové výdaje či refundace
• výdaje na právní spory
• honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie
• financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti
• splátky finančních závazků, leasingové splátky
• materiálové výdaje, ubytování a dopravné

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

5 000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

20 000 Kč

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích
projektu

80%

Veřejná podpora

Dotace je poskytována za zabezpeční akceschopnosti jednotek pořární ochrany dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob čerpání dotace

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace
po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 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, tzn. povinné přílohy a specifické údaje, listinná podoba
žádosti o dotaci včetně podpisu.

Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu.

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria

váha

max. počet bodů

kvalita zpracovaného podrobného projektu a jeho přesnost a úplnost

2

10

% zapojení vlastních a partnerských zdrojů

2

10

kategorie JPO

2

10

stanovisko HZS Královéhradeckého kraje (posouzení četnosti výjezdů, profesionalizace)

7

35

Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech základních a specifických hodnotících
kritérií, 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. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než
základní 60% hranice.

Povinné přílohy a specifické údaje
- kopie výpisu z běžného účtu ne starší 3 měsíců, ze které musí být patrný majitel a číslo bankovního účtu;

Další podmínky dotačního programu
1) Výdaje z dotace lze poskytovat pouze na osoby starší 21 let , které jsou déle než jeden rok členy JPO.
Maximální výše dotace na jednu osobu je 10.000 Kč.
2) Dotační program se řídí Zásadami poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, které jsou nedílnou
součástí Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
3) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
4) K závěrečné zprávě o realizaci projektu je třeba předložit doklad o absolvování z autoškoly a potvrzení o účasti na odborném
kurzu strojníka, které je absolvováno v určeném vzdělávacím zařízení dle § 34 odst. 1 b) vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (v Královéhradeckém kraji Ústřední hasičská škola Bílé
Poličany, nebo Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje).
5) Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (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.
6) Příjemce dotace je povinen veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního
rozvoje, grantů a dotací, oddělením krajských dotací, vždy označovat číslem smlouvy konkrétního projektu.
7) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková žádost
zařazena do schvalovacího procesu
8) Všichni příjemci dotací po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS Závěrečnou zprávu o realizaci
projektu způsobem stanoveným v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh (přílohy, které
jsou přiloženy elektronicky v aplikaci DOTIS již žadatel o dotaci nemusí přikládat v listinné podobě), a to ve lhůtě pro podání
žádostí o dotaci
a následně
2) v listinné podobě, podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci (případně s povinnými přílohami, které
nebyly vloženy do elektronické verze žádosti o dotaci).
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána:
- osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 9. 2. 2017 do 14:00 hod.

nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání 9. 2. 2017 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

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

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx.

Kontaktní osoby
Bc. Ondřej Knotek - obsahové náležitosti žádostí, vyplňování žádostí v PC, administrace dotačního programu
Kontakt : oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 259, e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz

