DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu

18CRG07

Slovní označení
dotačního programu

Propagace cyklobusů v turistických regionech

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2017

Lhůta pro podání
žádosti o dotaci
Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.)
110 dnů od ukončení lhůty pro podání žádosti o dotaci, tj. do 21. 05. 2018

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

500 000 Kč *

Zaměření
dotačního
programu
Strategické
cíle dotačního
programu
Odkaz na Program
rozvoje
Královéhradeckého
kraje

Opatření 1.4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Účel, na který může být
dotace poskytnuta

Propagace přepravních možností pro turisty a cykloturisty hromadnými dopravními
prostředky na území turistických regionů Královéhradeckého kraje s návazností na
sousední kraje a bezprostředně navazující polské území

Důvod podpory
stanoveného účelu

Propagace turistických cyklobusů zajišťujících přepravu turistů a cykloturistů na
území turistických regionů v Královéhradeckém kraji, včetně bezprostředně
souvisejícího česko-polského příhraničí

Lokalizace
projektů
Územní
vymezení
realizace projektu
území Královéhradeckého kraje včetně česko-polského příhraničí

Doba trvání
realizace
projektů
Doba
projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Oprávněný
Okruh způsobilých
žadatel (dále
žadatelů
jen o
"žadatel")
dotaci
svazky obcí a právnické osoby, jejichž členy jsou obce Královéhradeckého kraje

Neoprávněný
Okruh nezpůsobilých
žadatel žadatelů o dotaci
Fyzická a právnická osoba,
• proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu,
• 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 jejich 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.
Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem.

Uznatelné výdaje projektu
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu
Propagační materiál zaměřený na:
• propagaci cyklobusů
• vydání neprodejných jízdních řádů
• neprodejný propagační materiál turistických zajímavostí bezprostředně souvisejících s trasou a zastávkami cyklobusů
• propagaci cyklobusů na internetu, sdělovacích prostředcích, prostřednictvím jiných dopravců nebo subjektů
v oblasti turistiky a cestovního ruchu

Neuznatelné výdaje projektu
Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu
Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy
Daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně)
Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů
Hodnota práce svépomocí vyjádření v penězích
Investiční výdaje

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora
neinvestiční dotace

Typ dotace:
Rozmezí dotace

30 000 Kč - 200 000 Kč

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu:
Veřejná podpora

90 %

Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí veřejné
podpory. Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis dle
Nařízení komise (EU) 1407/2013.

Hodnocení žádosti
žádostí o dotaci
Hodnocení
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná listinná podoba žádosti o dotaci
vytištěná po jejím elektronickém odeslání, povinné přílohy).
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu, splnění podmínek dotačního programu.
Rozsah
bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

1-5

4

20

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů,
účelnost jejich využití, bezchybnost)

1-5

4

20

Rozsah
bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Způsob propagace cyklobusů

1-5

4

20

Rozsah propagace cyklobusů

1-5

4

20

Rozsah
bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0, 5

2

10

Rozsah
bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0, 5

2

10

Základní hodnotící kritéria

Specifická hodnotící kritéria

Posouzení regionálního významu
Posouzení regionálního významu projektu

Naplnění programového prohlášení Rady kraje
Naplnění programového prohlášení Rady kraje

1) Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle součtu bodů získaných v základních hodnotících kritériích, součtu bodů
získaných ve specifických hodnotících kritériích, součtu bodů získaných v kritériu Posouzení regionálního významu
projektu a součtu bodů získaných v kritériu Naplnění programového prohlášení Rady kraje. Dotaci lze poskytnout, pokud
žádost o dotaci získá alespoň 60 % nejvyššího celkového možného počtu bodů. Při rovnosti počtu získaných bodů je pro
pořadí žádostí o dotaci rozhodné datum a čas podání žádosti o dotaci, pokud hodnotící komise nerozhodne jinak.
2) 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.
3) Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze 3 členů věcně příslušného výboru zastupitelstva
kraje a radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru, popřípadě náhradníky členů hodnotící
komise, a další přizvané kompetentní osoby navrhuje věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje. Každý člen hodnotící
komise disponuje při hlasování jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda hodnotící komise.
Přizvané kompetentní osoby nemají hlasovací právo. Termíny jednání hodnotící komise schvaluje věcně příslušný výbor

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
1) Kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu) nebo vyplněný
formulář „Identifikace bankovního účtu“ (dostupný na http://dotace.krkralovehradecky.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).

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková žádost
zařazena do schvalovacího procesu.
3) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
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) 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) Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická
evidence, střediska apod.)
8) Jednotlivé výdaje nad 40 000 Kč je příjemce dotace povinen hradit bezhotovostním převodem.
9) 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.
10) 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.
11) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
12) Podrobný popis projektu musí obsahovat - termín provozu cyklobusů, způsoby propagace - veletrhy,
druhy tištěných médií, elektronických médií, webové stránky, IC, KÚ KHK, počet jednotlivých propagačních
materiálů, počet rozdistribuovaných propagačních materiálů - na KÚ KHK, IC, rozsah propagace (území KHK,
regiony ČR, Polsko).
13) Příjemce dotace je povinen vyhotovit propagační materiály minimálně 10 dní před zahájením sezóny
provozu cyklobusů a následnou distribuci a propagaci cyklobusů minimálně 7 dní před zahájením sezóny.

Způsob doručení
žádostina
o krajský
dotaci Královéhradeckému
kraji
Způsoby
podání žádosti
úřad:
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 31. 01. 2018
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání do 31. 01. 2018 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vzor žádosti o dotaci
Vzor žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=8

Kontaktní
Doručení žádosti
osoby na krajský úřad
Ing. Marcela Holda - obsahové náležitosti žádostí, vyplňování žádostí v PC, administrace dotačního programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 494, 702 185 678, e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Lucie Hučíková - odborné záležitosti regionálního rozvoje
Kontakt: oddělení regionálního rozvoje, tel: 495 817 484, e-mail: lhucikova@kr-kralovehradecky.cz
* 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.

