DOTAČNÍ PROGRAM
Podmínky dotačního
programu
Číselné označení
dotačního programu

19SMR20

Slovní označení
dotačního programu

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji
v roce 2019

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci

od 10. 12. 2018 (8.00 hod.) do 16. 1. 2019 (14.00 hod.)

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

110 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotaci,
tj do 6. 5. 2019

dne 22. 10. 2018

2 212 315 Kč *

Předpokládaný celkový
objem peněžních
prostředků

Zaměření dotačního programu
Účel, na který může být Volnočasové aktivity pro děti a mládež do 30 let realizované organizacemi působícími
v Královéhradeckém kraji.
dotace poskytnuta

Důvody podpory
stanoveného účelu

Priority programu

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže na krajské úrovni a naplňování cílů
Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Zejména pak podpoření rozvoje práce
s dětmi a mládeží, neformálního vzdělávání, dialogu mezi mládeží se zástupci krajů,
rozvinutí kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží, vytváření nabídky
volnočasových aktivit, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků
s dětmi a mládeží, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, podpora
práce s talentovanými dětmi a mládeží, výchova dětí a mládeže k participaci, vzájemné
toleranci a zdravému životnímu stylu, podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a
poskytování informací pro děti a mládež.
• podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit,
pobytu v přírodě, výživy apod.
• podpora práce s talentovanými dětmi a mládeží, podpora zapojování dětí a mládeže s
omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit
• podpora participace – aktivit, které budou posilovat zájem dětí
a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
do veřejného prostoru
• podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit
• podpora činnosti informačních center pro mládež

Lokalizace projektů
projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
od data rozhodnutí MŠMT do 31. 12. 2019

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
• Spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
Podmínkou pro podání žádosti a získání dotace z tohoto programu je vznik žadatele jako právnické osoby
nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí do tohoto programu.

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje
Fyzické osoby
A dále organizace:
• mající jako hlavní oblast činnosti sport,
• zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
• zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
• zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze organizováním dětských táborů bez
návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí,
zařízení apod.),
• 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 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
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu.

Neuznatelné výdaje
Investiční výdaje a dále:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí bezprostředně 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 svépomocné práce vyjádřená v penězích,
úhradu výdajů na pohoštění,
dary a ceny,
platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu služby nebo výkonu spojenou s realizací projektu.
výrobu, 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 organizace,
financování leasingu,
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace,
úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,
úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění.

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Typ dotace
Rozmezí dotace:

neinvestiční dotace

20 000 Kč - 200 000 Kč

Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu

Veřejná podpora

90%

Poskytnutí dotace 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 žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná podoba žádosti, povinné přílohy,
doplnění chybějících údajů).
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, jeho přesnost a úplnost

1-5

4

20

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

1-5

4

20

Rozsah
bodové
škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, naplnění cílů dotačního
programu

1-5

3

15

Počet, rozsah a délka trvání realizovaných aktivit

1-5

3

15

Rozsah cílové skupiny zapojené do projektu

1-5

2

10

Naplnění priorit programu

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

Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu kraje. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60% hranice. 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, navrhuje radní
odpovědný za danou oblast a jmenuje rada kraje. Termín jednání hodnotící komise navrhne radní odpovědný za danou oblast a
schválí rada kraje.

Povinné přílohy a specifické údaje
• Kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)
Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci.

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje v platném znění a
podmínkami dotačního programu MŠMT "Podpora mládeže na krajské úrovni".
2) V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě nebude taková žádost o dotaci
zařazena do schvalovacího procesu.
3) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
4) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
5) Popis projektu by měl obsahovat charakteristiku jednotlivých aktivit včetně délky trvání a harmonogramu,
zdůvodnění potřeby realizace a jejich dopadu na Královéhradecký kraj, místo konání aktivit, předpokládaný počet
a věk účastníků zapojených do jednotlivých aktivit (dětí, mládeže, vedoucích, dobrovolníků a dalších dospělých
účastníků) a infromaci o zaměření projektu na tematický strategický cíl Koncepec podpory mládeže 2014-2020.

6) Dobrovolnou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.
7) Na tábory konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a
odjezdu lze použít finanční prostředky pouze v tom případě, že se jedná o vyvrcholení celoroční činnosti organizace, a to ve
výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12. do 31. 3. lze použít finanční
prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se zdravotním
postižením lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je
držitelem průkazu ZTP). Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních
vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020) . U
projektů na pořádání táborů a dalších pobytových akcí je nezbytné uvést počet a délku trvání akce a předpokládaný počet dětí,
mládeže, vedoucích a ostatních dospělých účastníků. U projektů na pořádání letních táborů lze poskytnuté finanční prostředky
využít na pořízení a opravu materiálně technického vybavení tábora neinvestičního charakteru, na ubytování, stravu apod.,
případně na snížení nákladů na cenu tábora pro děti ze sociálně slabých rodin.
8) Dotace nemůže být použita na projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny z Programů státní podpory práce s
dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020 a z jiného dotačního programu Královéhradeckého
kraje v roce 2019.
9) V závěrečné zprávě žadatel předloží tyto specifické údaje o realizaci projektu: počet zapojených dětí a mládeže
v pravidelné činnosti, počet zapojených účastníků celkem rozdělený na děti a mládež, vedoucí, dobrovolníky,
zaměření na zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků a tematický strategický cíl
Koncepce podpory mládeže 2014-2020 na který se projekt zaměřil. Proto je nutné tyto údaje v průběhu realizace
projektu sledovat, aby mohly být předloženy v závěrečné zprávě.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh
a následně nutno dodat
2) podepsané statutárním zástupcem do 16. 1. 2019 (včetně) jedním z následujících způsobů:
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor školství
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
- zasláním dokumentu ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky gcgbp3q (schránka odesílatele musí být vedena na
žadatele)

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. Tomáš Záviský, kontakt : odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 257,
e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Svatava Odlová, kontakt : odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 269,
e-mail: sodlova@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, převodu peněžních
prostředků do jiného dotačního programu či v případě neobdržení či snížení dotace požadované Královéhradeckým krajem v
dotačním programu MŠMT ČR Podpora mládeže na krajské úrovni 2019.
Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žádostem o dotaci, které
jsou umístěny v zásobníku projektů.

