DOTAČNÍ PROGRAM
Číselné označení
dotačního programu
Slovní označení
dotačního programu
Dotační program
schválen
Typ dotace
Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci
Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

17ZPD01
Protipovodňová ochrana
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016
investiční/neinvestiční dotace
od 6. 2. 2017 (800 hod.) do 24. 3. 2017 (1400 hod.)
do 100 dnů od ukončení lhůty pro podávání žádostí

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

450 000 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 žadatelům o dotaci, jejichž žádosti
byly umístěny v zásobníku projektů.

Strategické cíle dotačního programu
Odkaz na prioritu
Programu rozvoje KHK

4.1.3 Protipovodňová ochrana a prevence

Odkaz na opatření
Dotační strategie KHK

Opatření 5.1. Protipovodňová ochrana a obnova vodních útvarů

Cíl dotačního programu

Zvýšení ochrany obyvatel a hmotných statků před povodněmi

Účel, na který může
být dotace poskytnuta

1) Zpracování studií odtokových poměrů ve vybraných částech toků ohrožených povodněmi s
návrhem optimálních protipovodňových opatření
2) Zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření k územnímu nebo
stavebnímu řízení (zákon č. 183/2006 Sb.)
3) Rozšíření a zkvalitnění systému ochrany obcí před povodněmi v oblastech možného výskytu
povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem – vybudování měřicích a hlásných
míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) – projektová dokumentace nebo realizace

Důvody peněžní podpory
stanoveného účelu

Optimalizace a příprava protipovodňových opatření, rozšíření systému včasného varování v
oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem

Územní vymezení realizace projektu
území Královéhradeckého kraje

Maximální doba realizace projektu
18 měsíců v době od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2018

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje
fyzické a právnické osoby, jejichž majetek může být ohrožen povodní

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
•
•
•
•

Stát;
právnické osoby zřizované či založené státem;
příspěvkové organizace 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
Investiční a neinvestiční výdaje:
Výdaje na pořízení zařízení, spotřebního materiálu a služeb souvisejících s projektem
Osobní výdaje:
Výdaje prokazatelně vynaložené pro potřeby projektu

Podpořitelné výdaje projektu
Veškeré uznatelné výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu, s výjimkou:
• výdajů na koordinaci a administraci realizace projektu

Neuznatelné výdaje projektu
Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
Výdaje na svépomocnou práci a vnitropodnikové převody
Opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
Dlužné úroky, ztráty ze směnných kurzů
DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat
Výdaje na přípravné studie nebo přípravné činnosti vybočující z rámce zadání projektu
Dary, ceny, kapesné, občerstvení a stravování, cestovní náhrady nad rámec vymezený zákonem
VýdajeRozsah
na telefony,
poštovné
a internet,
podíl dotace,

platební podmínky

Ostatní výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace

35 000,- Kč

Maximální výše dotace

300 000,- Kč

Maximální
podíl dotace
Hodnocení
žádostina celkových podpořitelných výdajích žádosti

70%

Veřejná podpora

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci. Poskytnutí je posuzováno dle platných
pravidel Evropské unie (dále jen EU) o poskytnutí veřejné podpory. Finanční prostředky mohou
být poskytnuty jako malá podpora v režimu de minimis a vztahují se na ni pravidla EU, nebo
jako bloková výjimka podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

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
Hodnocení
žádosti
žádosti
o dotaci
o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti, tzn. 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 a časového harmonogramu celé akce

1–5

3

15

Ekonomické využití finančních prostředků (přiměřenost výdajů a účelnost jejich využití)

1–5

6

30

Podíl požadované dotace na podpořitelných výdajích projektu

1–5

4

20

Rozsah
bodové
škály

Váha bodů
v bodové
škále

Max. počet
bodů

Počet obyvatel, pro které bude realizováno dané protipovodňové opatření

1–5

7

35

Četnost
povodní za přílohy
posledních 20 let v daném území
Povinné

1–5

5

25

Název hodnotícího kritéria

Specifická hodnotící kritéria
Název hodnotícího 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
Kopie výpisu z běžného účtu
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)
Cenová nabídka projekčních prací zhotovená odborně způsobilou osobou nebo firmou
Stanovisko z hlediska Plánu oblasti Horního a středního Labe
Stanovisko správce vodního toku
Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu
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).

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) Pokud žadatel o dotaci podá žádosti o dotaci do více dotačních programů v rámci jednoho kola, lze shodné povinné přílohy přiložit
pouze k jedné žádosti o dotaci a u zbývajících žádostí o dotaci uvést odkaz na umístění povinných příloh.
3) Popis projektu bude obsahovat: přesný popis projektu, charakteristiku území, ve kterém bude protipovodňové opatření
realizováno, rozsah škod při povodních v minulosti (+ fotodokumentace), odkaz na povodňové zprávy atd.
4) Rozpočet projektu nesmí obsahovat neuznatelné výdaje.
5) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
6) Výdaje projektu jsou účtovány odděleně pro projekt, přičemž datování účtů a účetních dokladů je ohraničeno závazným časovým
intervalem trvání projektu uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace. Veškeré výdaje vynaložené na realizaci projektu musí být
uskutečněny v době realizace projektu.
7) 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 Královéhradeckého kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou
umístěny na dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz).
8) Čerpání, využití a podmínky pro případné vrácení dotace se řídí podmínkami specifikovanými ve smlouvě o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

9) Žadatel o dotaci souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a se zveřejněním svých údajů, názvu projektu a výši
Doručení
na krajský
úřad
poskytnuté
dotace a žádosti
dalších zákonem
stanovených
údajů.
10) Všichni příjemci dotací zpracují ve stanovené lhůtě po ukončení projektu v aplikaci DOTIS závěrečnou zprávu o realizaci projektu,
způsobem stanoveným v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
11) Veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělením
krajských dotací, vždy označovat číslem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
12) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci nebude taková žádost zařazena do
schvalovacího procesu.

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
2) v listinné a podepsané podobě žádosti o dotaci
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 24. 3. 2017 1400 hod.
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání do 24. 3. 2017 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby
Ing. Marcela Holda, oddělení krajských dotací, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

mholda@kr-kralovehradecky.cz

tel.: 495 817 494, 702 185 678

Ing. Eva Valterová, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

evalterova@kr-kralovehradecky.cz

tel.: 495 817 189

