DOTAČNÍ PROGRAM
Podmínky dotačního
programu
Číselné označení
dotačního programu

17KPMKHK

Slovní označení
dotačního programu

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji
v roce 2017

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Typ dotace

neinvestiční dotace

Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci

od 11. 3. 2017 (8.00 hod.) do 28. 4. 2017 (14.00 hod.)

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podávání žádostí o dotaci

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

dne 3. 10. 2016

520 000 Kč

Zaměření dotačního programu
Cíl dotačního programu

Účel, na který může být
dotace poskytnuta

Důvody peněžní
podpory stanoveného
účelu
Priority programu

Vytvářet a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit realizovaných NNO působících
v Královéhradeckém kraji
Projekty mohou zahrnovat všechny aktivity ve prospěch dětí a mládeže: pravidelné
volnočasové aktivity pro organizované i neorganizované děti a mládež do 30 let, tvorba
informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže, pořádání jedno
i vícedenních jednorázových akcí, zotavovacích, táborových a jiných akcí pro děti
a mládež, mohou být zaměřeny na podporu zapojení mladých lidí do rozhodovacích
procesů, strukturovaný dialog s mládeží.

Podpora aktivit pro děti a mládež ve volném čase. Vytváření základních podmínek
pro zkvalitnění práce s dětmi a mládeží
• podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže (v oblasti pohybových aktivit, pobytu v
přírodě, výživy apod.)
• podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných
volnočasových aktivit
• podpora aktivit vedoucích k posílení zájmu dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje,
motivujících ke zodpovědnosti vůči společnosti a přírodě apod.
• projekty zahrnující oblast technických aktivit, podněcující tvořivost, kreativitu,
rozvíjející manuální zručnost v rámci rukodělných a řemeslných aktivit, apod.

Doba realizace projektů
od data přidělení dotace - 15. 12. 2017

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
• spolky a ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti, zřízená podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, které mají ve stanovách nebo jiných zřizovatelských dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží a byly založené
před 28. 4. 2016

Krajská výzva není určena pro NNO
•
•
•
č.

jejíž hlavní činností je oblast tělovýchovy a sportu
zaměřená na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin
zaměřená na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů, poskytování sociálních služeb dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách

• 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 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
• osobní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

Podpořitelné výdaje projektu
Osobní výdaje
• úhrada mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění osob, kteří se podílejí
na realizaci projektu do výše 30% požadované dotace
Ostatní neinvestiční výdaje
• bezprostředně spojené s realizací projektu

Neuznatelné výdaje
Investiční výdaje
Osobní výdaje
úhrada mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů
a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu
Ostatní neinvestiční výdaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úhrada výdajů na pohoštění, stravu a potraviny (s výjimkou drobných odměn pro děti v rámci pořádaných akcí)
dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí)
platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu
výroba, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci
nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy
nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NN,
úhrada členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR
úhrada nákladů zahraničních cest a stáží
úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru
vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží
úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, odpisy, pokuty a penále
DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně žádat

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

10 000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

70 000 Kč

Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích
projektu

90%

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.

Způsob čerpání dotace

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace
po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 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.

Základní hodnotící kritéria
Rozsah
bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita zpracovaného podrobného projektu a jeho přesnost a úplnost

1-5

5

25

Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost, transparentnost a přiměřenost

1-5

5

25

Rozsah
bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Počet, rozsah a délka trvání realizovaných aktivit

1-5

3

15

Rozsah cílové skupiny zapojené do projektu

1-5

4

20

Naplnění priorit programu

1-5

3

15

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.
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.

Povinné přílohy a specifické údaje
• kopie všech dokladů vyžadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění, pokud tyto doklady již žadatel doložil
v minulých letech a nedošlo v nich ke změnám, není třeba je dokládat
• 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).

Další podmínky dotačního programu
1) Popis projektu musí obsahovat harmonogram (včetně přípravy na aktivity a vyhodnocení projektu), místo konání aktivit,
předpokládaný počet a věk účastníků zapojených do jednotlivých aktivit, členskou základnu zahrnutou do projektu (počet
podle věku) a počet další cílové skupiny zahrnuté do projektu.
2) Dobrovolnou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.
3) Žadatel o dotaci smí do dotačního programu podat nejvýše 1 žádost.
4) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
5) 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.

6) Žadatel o dotaci je povinen vést evidenci o účastnících projektu (počet, věk, pokud to podmínky dovolují i jmenný seznam)
při všech aktivitách v průběhu konání projektu.
7) Příjemce dotace po ukončení projektu ve stanovené lhůtě a na stanoveném formuláři zpracuje Závěrečnou zprávu
o realizaci projektu, kterou doručí oddělení krajských dotací krajského úřadu.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) v elektronické podobě na kontaktní email administrátora dotačního programu.
a následně
2) v listinné podobě podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci na stanoveném formuláři.
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána:
- osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 28. 4. 2017 do 14.00 hod.
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy do 28. 4. 2017:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
V elektronické podobě na kontaktní email administrátora dotačního programu.

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, e-mail: dkomorova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský - odborné záležitosti
Kontakt : Odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 257,
e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

