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Článek I.
Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o krajích“), a ustanoveními §§ 27 až 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 250/2000 Sb.“), schvaluje Rada Královéhradeckého kraje (dále jen „rada kraje“) Pravidla pro
poskytování mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím
zřízeným Královéhradeckým krajem (dále jen „pravidla pro MUPy“).
Článek II.
Vymezení pojmů
(1) MUPem se rozumí peněžní prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem (dále jen
„kraj“ nebo „poskytovatel MUPu“) z kapitoly 39 (regionální rozvoj a cestovní ruch),
odvětví Mimořádný účelový příspěvek na provoz, v podobě mimořádného účelového
příspěvku na provoz příspěvkové organizaci kraje ve smyslu ustanovení § 28 odst. (1) a (4)
zákona č. 250/2000 Sb.
(2) Žádostí o MUP se rozumí popis a harmonogram aktivit žadatele o MUP, na jejichž
financování je MUP žádán.
(3) Žadatelem o MUP se rozumí právnická osoba, která má právní formu příspěvkové
organizace kraje.
(4) Určovacím dopisem se rozumí vyjádření kraje k žádosti o MUP.
(5) Profisem se rozumí software sloužící k administraci, sledování, analýze a evaluaci
jednotlivých žádostí o MUP.
(6) DOTISem se rozumí dotační a informační portál kraje, tj. webové rozhraní dostupné na
www stránce http://dotace.kr-kralovehradecky.cz, které slouží:
a) ke sdělování informací veřejnosti o MUPech poskytovaných krajem,
b) žadatelům o MUP pro podání žádosti o MUP,
c) příjemcům MUPů pro správu svých projektů,
d) oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací
k elektronické komunikaci s(e):
1. žadateli o MUP,
2. příjemci MUP,
3. ostatními registrovanými uživateli DOTISu.
(7) Odvětvový odbor Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „odvětvový
odbor“) je určený odbor Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ kraje“),
který řeší problematiku, k níž se žádost o MUP vztahuje, po odborné stránce.
(8) Oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ kraje
(dále jen „oddělení KD“) je administrativním a kontaktním místem pro oblast MUPu.
(9) Bankovním spojením se rozumí číslo bankovního účtu a kód banky, u níž je daný
bankovní účet veden.

5

Článek III.
Pravidla pro poskytnutí MUPů
(1) Výše peněžních prostředků pro poskytování MUPů (dále jen „alokace“) je Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) stanovena na odvětví
„Mimořádný účelový příspěvek na provoz“ kapitoly 39 (regionální rozvoj a cestovní ruch).
Toto odvětví je členěno, v souladu s rozpočtovou skladbou kraje, na paragrafy, na kterých
jsou vyčleněny peněžní prostředky určené pro jednotlivé oblasti, ze kterých se budou
MUPy poskytovat. MUPy budou poskytovány z těchto oblastí:
a) vzdělávání,
b) prevence rizikového chování,
c) volnočasové aktivity,
d) životní prostředí a zemědělství,
e) kultura a památková péče,
f) cestovní ruch,
g) sport a tělovýchova.
(2) Obsahové vymezení jednotlivých oblastí, uvedených v předchozím odstavci, je uvedeno
v příloze pravidel pro MUPy.
(3) MUP je poskytován účelově a lze ho použít pouze na úhradu výdajů vynaložených na
realizaci projektu v souladu se žádostí o MUP, schváleným projektem, určovacím dopisem
a pravidly pro MUPy.
(4) MUP nelze použít na financování výdajů vynaložených na:
a) realizaci investičního projektu,
b) potraviny [vyjma věcných cen do soutěží (např. cukrovinky)],
c) stravu,
d) občerstvení,
e) dary (vyjma věcných cen do soutěží),
f) členské poplatky,
g) úhradu leasingu,
h) úroků z úvěrů a půjček,
i) pokut a penále,
j) daně z přidané hodnoty, o jejíž vrácení může příjemce MUPu zpětně žádat.
(5) Oprávněným žadatelem o MUP je příspěvková organizace zřízená krajem.
(6) Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v žádosti o MUP, může být v délce
maximálně jednoho kalendářního roku.
(7) Alokace na jednotlivé oblasti jsou zastupitelstvem kraje vyčleněny v rozpočtu kraje na
příslušný rozpočtový (kalendářní) rok.
(8) Návrhy výší alokací předkládá zastupitelstvu kraje v rámci procesu projednávání návrhu
rozpočtu kraje oddělení KD, a to na základě analýzy žádostí o MUP podaných
v předchozím kalendářním roce, zpracované oddělením KD, při zohlednění rozpočtových
možností kraje.
(9) Obsahovou náplň žádosti o MUP a přílohu k pravidlům pro MUPy zpracovává oddělení
KD ve spolupráci s odvětvovým odborem.
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Článek IV.
Postupy při poskytování MUPů
(1) Žádosti o MUP jsou podávány prostřednictvím DOTISu ve lhůtě pro podání žádosti o MUP
stanovené v pravidlech pro MUPy a následně v listinné podobě prostřednictvím podatelny
KÚ kraje nebo poskytovatele poštovních služeb.
(2) Žádost o MUP musí obsahovat alespoň:
a) název projektu,
b) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „IČO“) žadatele o MUP,
c) osobu odpovědnou za realizaci projektu,
d) kontaktní e-mail, který je pro účely pravidel pro MUPy považován za adresu pro
doručování písemností vyhotovených v elektronické podobě při správě MUPů
poskytovaných z kapitoly 39 (regionální rozvoj a cestovní ruch), odvětví
„Mimořádný účelový příspěvek na provoz“, rozpočtu kraje jak žadateli o MUP,
tak příjemci MUPu,
e) věcný obsah projektu (popis projektu),
f) účel, na který chce žadatel o MUP požadovaný MUP použít,
g) harmonogram a místo realizace projektu,
h) rozpočet projektu,
i) požadovanou výši MUPu,
j) dobu, v níž má být dosaženo daného účelu,
k) čestné prohlášení o správnosti a pravdivosti údajů uvedených v žádosti o MUP
a o souladu žádosti o MUP se zřizovacími dokumenty žadatele o MUP,
l) datum vyhotovení žádosti o MUP a podpis osoby zastupující žadatele o MUP,
v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
(3) Zaslané žádosti o MUP se nevracejí. Se všemi obdrženými dokumenty bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Článek V.
Sběr žádostí o MUP
(1) Sběr žádostí o MUP provádí oddělení KD.
(2) Lhůta pro podání žádosti o MUP je stanovena od 19. ledna 2017 (8.00 hod.) do 14. února
2017 (14.00 hod.).
(3) Po ukončení sběru žádostí o MUP následuje jejich hodnocení.
(4) Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí MUPu je 100 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti
o MUP.
Článek VI.
Hodnocení žádostí o MUP
(1) Hodnocení formálních náležitostí žádostí o MUP provádí oddělení KD:
a) v případě, že žádost o MUP nesplňuje formální náležitosti, bude kontaktní osoba
uvedená v žádosti o MUP vyzvána k doplnění nedostatků ve stanovené lhůtě,
kterou lze v odůvodněných případech prodloužit. Výzva bude doručena
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prokazatelným způsobem (prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
nebo elektronickou poštou).
b) pokud žadatel o MUP nedoplní ve stanovené lhůtě nedostatky podle výzvy, je
jeho žádost o MUP označena jako nezpůsobilá pro její další hodnocení v rámci
schvalovacího procesu,
c) formální náležitosti tvoří náležitosti žádosti o MUP a její listinná podoba včetně
podpisu žadatele o MUP.
(2) Hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí o MUP provádí oddělení KD, přičemž
posuzuje zejména:
a) oprávněnost podání žádosti o MUP,
b) soulad žádosti o MUP s obecně platnými právními předpisy.
(3) Hodnocení jednotlivých žádostí o MUP se provádí přidělováním bodů v rámci bodové
škály stanovené v příloze pravidel pro MUPy. Výsledný celkový získaný počet bodů se
přepočte na procentuální podíl z maximálního možného počtu bodů stanoveného přílohou
pravidel pro MUPy (dále jen „procentuální počet bodů“).
(4) Návrh hodnocení jednotlivých žádostí o MUP provádí:
a) podle základních hodnotících kritérií oddělení KD,
b) podle specifických hodnotících kritérií odvětvový odbor.
(5) Při rovnosti procentuálního počtu bodů je rozhodující pro stanovení pořadí dané žádosti
o MUP datum a čas jejího podání.
(6) Na základě návrhu hodnocení žádostí o MUP navrhne oddělení KD ve spolupráci
s odvětvovým odborem výši MUPu.
(7) Výsledný návrh hodnocení přijatých žádostí o MUP, včetně návrhu výše MUPu pro
jednotlivé žadatele o MUP, předloží oddělení KD k projednání radě kraje, která předložený
materiál projedná na základě ustanovení § 59 odst. (1) písm. a) a i) zákona o krajích.
(8) Poskytovatel MUPu je před poskytnutím MUPu oprávněn ověřit údaje uvedené v žádosti
o MUP.
(9) Na základě usnesení rady kraje o schválení poskytnutí MUPu danému žadateli o MUP
odešle oddělení KD tomuto žadateli o MUP ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne, ve kterém
se toto jednání rady kraje uskutečnilo, určovací dopis v listinné podobě nebo
prostřednictvím datové schránky.
Článek VII.
Poskytnutí MUPu
(1) MUP se poskytuje v souladu se zřizovacími dokumenty žadatele o MUP.
(2) MUP je poskytován na úhradu výdajů specifikovaných v určovacím dopisu vynaložených
v době realizace projektu.
(3) Příjemce MUPu je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele
MUPu o všech změnách souvisejících s projektem (např. o změně harmonogramu
realizace projektu, změně statutárního orgánu, změně osoby odpovědné za realizaci
projektu, zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem, zrušení právnické osoby, přeměně
právnické osoby), vyjma změn uvedených v odst. (4) tohoto článku, nejpozději do 7 dnů
ode dne, kdy se příjemce MUPu o změnách dozvěděl.
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(4) Příjemce MUPu je povinen požádat poskytovatele MUPu prokazatelným způsobem
o schválení záměru změnit podmínky čerpání poskytnutého MUPu (tj. zejména změnu
účelu MUPu, doby realizace projektu). Tato žádost musí být doručena poskytovateli MUPu
doručena, prostřednictvím oddělení KD, do konce října daného kalendářního roku.
(5) Žádosti uvedené v odstavci (4) tohoto článku posuzuje rada kraje.
(6) Příjemce MUPu je povinen před rozhodnutím o poskytnutí MUPu oznámit poskytovateli
MUPu, že realizace projektu byla ukončena před tímto rozhodnutím.
Článek VIII.
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
(1) Příjemce MUPu je povinen předat oddělení KD závěrečnou zprávu o realizaci projektu
v jedné z následujících lhůt, pokud není v příslušném určovacím dopisu uvedeno jinak:
a) do 30 dnů ode dne uplynutí doby realizace projektu,
b) do 31. prosince roku, ve kterém uplynula doba realizace projektu, pokud konec
této doby nastal v období od 1. prosince do 31. prosince daného roku, tj. neplatí
lhůta uvedená pod písmenem a) tohoto odstavce,
c) do 30 dnů od připsání MUPu na jeho bankovní spojení uvedené v určovacím
dopisu, pokud nebyl na toto bankovní spojení připsán do uplynutí doby realizace
projektu.
(2) Za předání závěrečné zprávy o realizaci projektu je považováno její podání prostřednictvím
DOTISu. Následně je příjemce MUPu povinen doručit poskytovateli MUPu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu v listinné podobě, podepsanou statutárním zástupcem příjemce
MUPu. Za den předání závěrečné zprávy o realizaci projektu se považuje den, kdy byla
tato zpráva odeslána prostřednictvím DOTISu.
(3) Závěrečná zpráva o realizaci projektu musí obsahovat alespoň popis realizace projektu
a vyjádření, jakým způsobem byl MUP použit.
(4) V případě, že příjemce MUPu nepředá závěrečnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtách
stanovených určovacím dopisem, bude postupováno ve smyslu podle znění určovacího
dopisu.
(5) Kontrolu závěrečné zprávy o realizaci projektu provádí oddělení KD do 60 dnů od dne
jejího odevzdání.
(6) Poté, co poskytovatel MUPu označí v Profisu daný projekt za ukončený, bude si moci
příjemce MUPu vygenerovat v systému DOTIS potvrzení o akceptování závěrečné zprávy
o realizaci projektu poskytovatelem MUPu, popř. požádat o vystavení tohoto potvrzení.
Potvrzení vygenerované aplikací DOTIS bude označeno názvem systému, který potvrzení
vygeneroval, s uvedením data a času jeho vygenerování.
Článek IX.
Kontrolní činnost
Kontrola využití poskytnutého MUPu v souladu s podmínkami poskytnutí MUPu se provádí
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v rámci kontroly hospodaření
příjemce MUPu poskytovatelem MUPu.
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Článek X.
Závěrečné ustanovení
Aktualizace č. 1 pravidel pro MUPy byla schválena radou kraje usnesením ze dne 12. prosince
2016, č. RK/46/1839/2016, a nabývají účinnosti dne 23. prosince 2016.

V Hradci Králové dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

10

Příloha k pravidlům pro MUPy – hodnotící kritéria

oblast „Vzdělávání“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelů
stanovených v oblasti „Vzdělávání“: 550.000 Kč
1.

Projekty se zaměřením na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků
a studentů - rozvoj talentů (17MUP01)
Cíl MUPu: všestranný rozvoj dětí, žáků a studentů
Účel, na který může být MUP poskytnut: Systematické vyhledávání intelektově nadaných
dětí, žáků a studentů v šesti základních typech nadání (inteligenční, tvořivý, umělecký,
praktický, motorický a sociální), podpora individuální práce s těmito dětmi, žáky
a studenty, motivování pro zapojení do aktivit přispívajících k rozvoji jejich nadání (např.
účast na soutěžích vyhlašovaných Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky).
Priorita MUPu: podpora práce s talentovanými dětmi, žáky a studenty s významnými
úspěchy, které jsou prokazatelné doložené umístěním v soutěžích (vysoká)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 35.000 Kč

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

5

25

1-5

4

20

1-5

2

10

0-5

2

10

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Soulad projektu s účelem, na který může
být MUP použit, naplnění cíle MUPu
Intenzita a rozsah příprav, systematičnost
Kvantitativní vyjádření projektu a jeho
dopad na cílovou skupinu
Naplnění priority MUPu
2.

Projekty se zaměřením na zájmovou práci se žáky mimo vyučování (17MUP02)
Cíl MUPu: všestranný rozvoj dětí, žáků a studentů
Účel, na který může být MUP poskytnut: podpora zájmové činnosti žáků mimo vyučování,
především rozšíření zájmové činnosti
Priorita MUPu: zájmová práce se žáky na domově mládeže a/nebo internátu (vysoká)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 50.000 Kč

1

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

5

25

1-5

3

15

1-5

2

10

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Soulad projektu s účelem, na který může
být MUP poskytnut, naplnění cíle MUPu
Začlenění činnosti do vzdělávací koncepce
Rozsah cílové skupiny zapojené do
projektu
Naplnění priority MUPu

oblast „Prevence rizikového chování“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelů
stanovených v oblasti „Prevence rizikového chování“: 400.000 Kč
1.

Projekty se zaměřením na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí
a mládeže (17MUP03)
Cíl MUPu: podpora škol a školských zařízení při realizaci preventivních programů
v oblasti specifické primární prevence a k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže
Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP je zaměřen na formování osobnosti dětí
a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení
a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje
zdravého životního stylu ve školách. Předkládané projekty mají iniciovat či rozvíjet
aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2013-2018, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, z Koncepce školské primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2018
a vycházet z usnesení vlády České republiky č. 23 ze dne 8. ledna 2014 ke Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. MUP je určen pro projekty:
a) zaměřené na prevenci užívání návykových látek,
b) zaměřené na monitorování situace ve škole,
c) specifické primární prevence realizované na školách a školských zařízeních,
d) zaměřené na práci s rizikovými dětmi, žáky a studenty,
e) zaměřené na zvyšování právního vědomí v oblasti specifické primární
prevence,
f) škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních programů
(tzn., že nerealizují je prostřednictvím jiných subjektů),
g) na školy zapojené v programu škol podporujících zdraví či které se snaží do
projektu zapojit či naplňovat některé z jejich priorit,
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h) poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
Priority MUPu:
a) úplné dlouhodobé souhrnné projekty (nejvyšší)
b) školy podporující zdraví, které jsou zapojeny v síti zdravých škol (vysoká)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 50.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

4

20

1-5

3

15

1-5

3

15

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Návaznost na Školský vzdělávací plán,
minimální preventivní program školy
včetně krizového plánu
Systematičnost a dlouhodobost aktivit
Dopad projektu na Královéhradecký kraj,
zohlednění cíle a zaměření
Naplnění priorit MUPu
2.

Projekty se zaměřením na etickou výchovu ve školách (17MUP04)
Cíl MUPu: podpora škol při realizaci etické výchovy
Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP je určen školám poskytujícím stupeň
vzdělávání na území Královéhradeckého kraje. Rada Královéhradeckého kraje vydala
motto: Královéhradecký kraj – kraj, který etické jednání považuje za nutný předpoklad své
budoucí prosperity. Etická výchova na škole může být samostatným vyučovacím
předmětem nebo je tvořena souborem aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí
s pozitivním působením na příčiny většiny negativních společenských jevů. Zahrnuje
aktivity a činnosti směřující především k navázání a udržování uspokojivých vztahů,
k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých
názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke
kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení
základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.
Projekty mohou řešit i vzdělávání pedagogických sborů nebo jednotlivých pedagogů
vč. možnosti získat příspěvek na akreditované studium. Projekty musí vycházet
z Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2014-2018.
Priority MUPu:
a) komplexní projekty škol v oblasti etické výchovy – cílové skupiny, rozsah
aktivit v oblasti etiky (nejvyšší)
b) tradice etické výchovy na škole (vysoká)
3

c) v projektu obsaženo alespoň vzdělávání pedagogického sboru školy v oblasti
etické výchovy žáků a studentů (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

6

30

1-5

3

15

0-5

4

20

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Koncepční činnost žadatele o MUP
v oblasti etické výchovy podle dodaných
dokumentů a projektu
Aktivity žadatele o MUP směrem
k veřejnosti Královéhradeckého kraje
Naplnění priorit MUPu

oblast „Volnočasové aktivity“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelů
stanovených v oblasti „Volnočasové aktivity“: 221.000 Kč
1.

Projekty se zaměřením na akce pro děti a mládež ve volném čase (17MUP05)
Cíl MUPu: vytvářet podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém
kraji
Účel, na který může být MUP poskytnut: 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 obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje).
Priotity MUPu:
a) podpora jednorázových akcí, které mají doloženu minimálně tříletou tradici
(nejvyšší)
b) soubor 3 a více akcí v projektu (vysoká)
c) podpora akcí se zapojením sociálně nebo zdravotně znevýhodněných dětí
a mládeže (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 35.000 Kč
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Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5

3

15

1-5

2

10

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Soulad projektu s účelem, na který může
být MUP použit, naplnění cíle MUPu
Výchovně vzdělávací zaměření projektu,
vhodnost akce
Počet účastníků v rámci projektu, rozsah a
délka trvání pořádané akce/akcí
Naplnění priorit MUPu
2.

Projekty se zaměřením na mezinárodní spolupráci dětí a mládeže (17MUP06)
Cíl MUPu: vytvářet podmínky pro mezinárodní spolupráci v oblasti dětí a mládeže
v Královéhradeckém kraji
Účel, na který může být MUP poskytnut: Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních
kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou a vícestranných jednorázových setkávání
u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo
projektů, reprezentace Královéhradeckého kraje v zahraničí. Minimální počet účastníků ve
skupině je 5. V případě mezinárodní akce v České republice je podmínkou účast
minimálně 30 % zahraničních účastníků. Délka pobytu v České republice zahrnutého
v projektu může být maximálně 14 dnů. Na akci v zahraničí lze hradit z dotace pouze
výdaje vynaložené na dopravu.
Priority MUPu:
a) podpora projektů na bázi reciprocity - probíhající každoročně minimálně třetím
rokem (nejvyšší)
b) podpora projektů na bázi reciprocity (vysoká)
c) podpora účasti na významných mezinárodních akcích a reprezentace
Královéhradeckého kraje (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě:
a) 35.000 Kč u projektů zahrnujících jednu akci
b) 50.000 Kč u projektů zahrnujících dvě a více akcí

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost

1-5

7

35

5

Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5

3

15

1-5

2

10

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Soulad projektu s účelem, na který může
být MUP použit, naplnění cíle MUPu
Výchovně vzdělávací zaměření projektu,
vhodnost akce
Počet účastníků v rámci projektu, rozsah a
délka trvání pořádané akce/akcí
Naplnění priorit MUPu

oblast „Životní prostředí a zemědělství“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelu
stanoveného v oblasti „Životní prostředí a zemědělství“: 25.000 Kč
Projekty se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (17MUP07)
Cíl MUPu: zvýšení environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje
Účel, na který může být MUP poskytnut: podpora osvětové činnosti v oblasti mykologie
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 25.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného projektu, a
časového harmonogramu celé akce
Ekonomické využití finančních prostředků
(přiměřenost výdajů a účelnost jejich
využití)

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

4

20

1-5

9

45

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

5

25

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Odborná a metodická (pedagogická)
úroveň řešení
Soulad s Koncepcí Environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen
„EVVO“) a Akčním plánem EVVO pro
Královéhradecký kraj
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oblast „Kultura a památková péče“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelů
stanovených v oblasti „Kultura a památková péče“: 190.000 Kč
1.

Projekty se zaměřením na podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních
kulturních aktivit (17MUP08)
Cíl MUPu: podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního
nebo mezinárodního významu a zachování lidových tradic
Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP je zaměřen na podporu kulturních projektů,
které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým
zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti divadla, hudby, výtvarných,
fotografických či filmových projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru,
výstavní a další programy muzeí a galerií. Podporovány budou také projekty, které
prezentují Královéhradecký kraj v zahraničí.
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost
Kvalita zpracovaného projektu
(charakteristika akce, datum a místo
konání, přínos akce)

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

6

30

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

4

20

1-5

4

20

1-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Délka konání akce (preferovány vícedenní
akce)
Tradice akce
Rozsah působnosti projektu (regionální,
národní, mezinárodní)
2.

Projekty se zaměřením na podporu publikační činnosti a literatury (17MUP09)
Cíl MUPu: podpořit publikační činnost autorů, jejichž vlastivědné, literární a další odborné
práce se vztahují ke Královéhradeckému kraji
Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP je zaměřen na podporu hodnotných
publikačních prací, dotýkajících se historie, přírodních věd, uměleckých a jiných oborů,
včetně vlastivědných publikací, odborných sborníků (konferenčních) a katalogů
k odborným výstavám. V době podání žádosti o MUP musí mít žadatel zpracovánu
textovou část publikace.
Priorita MUPu: tématika spojená s výročím Rukopisu královédvorského a národním
obrozením
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Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 25.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost
Kvalita zpracovaného podrobného popisu
projektu, jeho přesnost a úplnost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

6

30

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

4

20

1-5
1-2

5
5

25
10

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita publikace podle odborných
lektorských posudků
Stav rozpracovanosti publikace
Naplnění priorit MUPu

oblast „Cestovní ruch“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelu
stanoveného v oblasti „Cestovní ruch“: 25.000 Kč
Projekty se zaměřením na podporu činnosti turistických informačních center (17MUP10)
Cíl MUPu: zvýšení návštěvnosti Královéhradeckého kraje prostřednictvím zvýšení úrovně
služeb cestovního ruchu
Účel, na který může být MUP poskytnut: podpora rozšiřování a zkvalitňování služeb
a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím
turistických informačních center
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 25.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

6

30

Název hodnotícího kritéria

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita poskytovaných služeb Turistickým
informačním centrem

1-5

5

25

Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného popisu
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost
Specifická hodnotící kritéria

8

Přínos projektu pro turisty a pro rozvoj
cestovního ruchu na území
Královéhradeckého kraje

0-7

5

35

oblast „Sport a tělovýchova“
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu účelů
stanovených v oblasti „Sport a tělovýchova“: 100.000 Kč
1.

Projekty se zaměřením na pohybovou gramotnost (17MUP11)
Cíl MUPu: vytvářet podmínky pro rozvoj pohybové gramotnosti
Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP podporuje veškeré aktivity a projekty se
zapojením veřejnosti, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, rozvoj základních
pohybových a sportovních dovedností, učí pozitivnímu vztahu k pohybu, podporuje
zapojení všech občanů kraje včetně handicapovaných do pravidelné pohybové aktivity za
podmínky, že aktivit se musí zúčastnit minimálně 2/3 osob, které nejsou žáky žadatele
o MUP.
Priority MUPu:
a) podpora celoročních projektů podporujících pohybovou gramotnost a zapojení
neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity (nejvyšší)
b) pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost a pořádání
masových sportovních akcí typu „sport pro všechny“ probíhajících na území
Královéhradeckého kraje (vysoká)
c) pořádání akcí a aktivit zaměřených na pohybovou gramotnost pro občany se
zdravotním postižením (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

7

35

1-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5

3

15

1-5
0-5

2
3

10
15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Dopad projektu na Královéhradecký kraj
a jeho občany
Tradice a doba trvání projektu (celoroční
projekty – vyšší priorita)
Počet účastníků projektu
Naplnění priorit MUPu
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2.

Projekty se zaměřením na pořádání významných sportovních akcí mládeže
(17MUP12)
Cíl MUPu: podporovat pořádání významných sportovních a tělovýchovných akcí mládeže
s krajskou a větší působností probíhajících na území Královéhradeckého kraje
Účel, na který může být MUP poskytnut: Podpora práce s talentovanými dětmi a mládeží
v oblasti tělovýchovy a sportu finanční participací kraje na výdajích souvisejících
s pořádáním významných sportovních akcí dětí a mládeže (krajských, republikových
a mezinárodních). MUP svým zaměřením naplňuje úkoly dané zákonem
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, především péčí
o sportovní talenty, soutěživost, sportovní reprezentaci kraje, propagaci sportu i pozitivní
působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace. Krajskou akcí se rozumí akce,
které se zúčastní sportovci minimálně ze třech obcí s rozšířenou působností
Královéhradeckého kraje. Za celostátní akci je považována aktivita, které se účastní
sportovci z minimálně sedmi krajů České republiky, za mezinárodní akci pak aktivita
s účastí sportovců alespoň třech zemí + + Česká republika. Pokud složení sportovců
z územního hlediska nenaplňuje statut celostátní či mezinárodní akce, ale přesahuje rámec
Královéhradeckého kraje je akce nazývána nadregionální.
Priority MUPu:
a) sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší)
b) sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory (vysoká)
c) sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě:
a) 50.000 Kč u projektů, u kterých není splněna nejvyšší priorita
b) 70.000 Kč Kč u projektů, u kterých je splněna nejvyšší priorita

Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného popisu
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

5

25

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5
1-5
0-5

3
2
3

15
10
15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Dopad projektu na Královéhradecký kraj
a jeho občany
Tradice a doba trvání akce
Počet dětí a mládeže účastnících se akce
Naplnění priorit MUPu
3.

Projekty se zaměřením na pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží
typu "sport pro všechny“ (17MUP13)
Cíl MUPu: podporovat pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu
„sport pro všechny“ probíhajících na území Královéhradeckého kraje
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Účel, na který může být MUP poskytnut: MUP vychází z hlavních úkolů, které pro kraje
stanovil zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho
účelem je podpořit a iniciovat organizování masových sportovních soutěží pro širokou
veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). MUP je určen pouze pro soutěže
pořádané v Královéhradeckém kraji, ať již jako jednorázovou nebo postupovou soutěž se
zapojením široké veřejnosti. Krajskou akcí se rozumí akce, které se zúčastní sportovci
minimálně ze třech obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje. Za celostátní
akci je považována aktivita, které se účastní sportovci z minimálně sedmi krajů České
republiky, za mezinárodní akci pak aktivita s účastí sportovců alespoň třech zemí + Česká
republika. Pokud složení sportovců z územního hlediska nenaplňuje statut celostátní či
mezinárodní akce, ale přesahuje rámec Královéhradeckého kraje je akce nazývána
nadregionální.
Priority MUPu:
a) sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší)
b) sportovní akce s tradicí alespoň 5 let (vysoká)
c) sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5
1-5
0-5

3
2
3

15
10
15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Dopad projektu na Královéhradecký kraj
a jeho občany
Tradice a doba trvání akce
Počet dětí a mládeže účastnících se akce
Naplnění priorit MUPu
4.

Projekty se zaměřením na střední školy s rozšířenou sportovní činností (17MUP14)
Cíl MUPu: podpora středních škol s rozšířenou sportovní činností a jejich aktivit
Účel, na který může být MUP poskytnut: činnost středních škol s rozšířenou sportovní
činností, které mají uzavřenou smlouvu o spolupráci se sportovním klubem směrem
k talentované mládeži v oblasti sportu a tělovýchovy
Priority MUPu:
a) projekty zaměřené na dlouhodobou a systematickou přípravu sportovců středních
škol v průběhu celého roku (nejvyšší)
b) podpora krátkodobé přípravy sportovců na reprezentaci školy na celorepublikových a mezinárodních sportovních soutěžích (vysoká)
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c) podpora krátkodobé přípravy sportovců na reprezentaci školy na krajských
a okresních soutěžích (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč
Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5

3

15

1-5

2

10

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Významné výsledky členů střední školy
s rozšířenou sportovní činností
Počet osob střední školy s rozšířenou
sportovní činností zapojených do sportovní
přípravy
Spolupráce s ostatními sportovními
a nesportovními subjekty (sportovní svaz,
sportovní klub/tělovýchovná jednota atd.)
Naplnění priorit MUPu
5.

Projekty se zaměřením na podporu krajských reprezentačních výběrů mládeže
a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (17MUP15)
Cíl MUPu: podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na
významných republikových, evropských a celosvětových sportovních soutěžích
Účel, na který může být MUP poskytnut: Podpora přípravy sportovních kolektivů
a individuálních sportovců a jejich účast na významných republikových, evropských
a celosvětových soutěží. MUP je určen na úhradu výdajů vynaložených sportovci pouze
z Královéhradeckého kraje.
Priority MUPu:
a) projekty, které připravují reprezentanta na mezinárodní soutěž (nejvyšší)
b) projekty, které obsahují přípravu účastníků Olympiády dětí a mládeže a projekty
připravující reprezentanta na celostátní soutěž (vysoká)
c) projekty, které jsou zaměřeny na handicapované sportovce zařazené do
reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích (střední)
Maximální výše MUPu v jednotlivém případě: 30.000 Kč
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Základní hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Kvalita zpracovaného podrobného
projektu, jeho přesnost a úplnost
Kvalita rozpočtu, přehlednost,
transparentnost a přiměřenost

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0-5

7

35

0-5

6

30

Rozsah bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

1-5

5

25

1-5

3

15

1-5

2

10

0-5

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího kritéria
Význam a rozsah akce, na které žadatel
o MUP Královéhradecký kraj reprezentuje
Dosavadní umístění žadatele o MUP na
významných sportovních akcích
Dlouhodobost, systematičnost
a pravidelnost sportovní přípravy žadatele
o MUP
Naplnění priorit MUPu
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