DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení dotačního
programu

21RRD06

Slovní označení dotačního
programu

Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity

Dotační program schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 14.9.2020

Lhůta pro podání žádosti
o dotaci v aplikaci DOTIS

od 01. 12. 2020 (od 8:00 hod) do 29. 10. 2021 (do 14:00 hod)

Lhůta pro podáné žádosti
o dotaci z datové schránky
žadatele o dotaci či její
podepsané listinné podoby

do 5. 11. 2021

Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

do 90 dnů od data přijetí žádosti o dotaci

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů

2 000 000 Kč*

Zaměření dotačního programu
Odkaz na Program
Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu
rozvoje
Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí
Královéhradeckého kraje
Podpora činnosti jednotek požární ochrany II., III. a V. při plnění dalších úkolů nad
Účel, na který může být dotace
rámec základních povinností vyplývajícícch ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární
použita:
ochraně , ve znění pozdějších předpisů - likvidace následků kůrovcové kalamity
Důvod podpory stanoveného
účelu:

- Podpora těžby kůrovcového dříví prováděné členy JPO obce
- Podpora výsadby lesního porostu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Lokalizace projektů
projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
1. 11. 2020 - 29. 10. 2021

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
obce v Královéhradeckém kraji, které mají zřízenou JPO
SDH se sídlem v Královéhradeckém kraji

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Fyzická osoba
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 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
Neivestiční výdaje vzniklé při těžbě kůrovcového dříví a obnově lesa včetně dalších souvisejících výdajů při této činnosti

Neuznatelné výdaje projektu
• 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

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Typ dotace:
Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora

neinvestiční
stanovena sazbou 150 Kč za
1m3 vytěženého dřeva
a 3 Kč za vysazenou sazenici
při obnově lesního porostu

Výše dotace:

3.000 - 100.000 Kč

Rozmezí dotace:
Veřejná podpora

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci (dále jen "žádost"). 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.

Způsob čerpání dotace

Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou
specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
(dále jen "smlouva"). Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně
na účet příjemce dotace (dále jen "příjemce") po uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.

Hodnocení žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - správnost uvedených údajů.
Formální správnost: Řádně vyplněná žádost o dotaci podepsaná žadatelem o dotaci nebo jeho statutárním zástupcem a potvrzená
odborným lesním hospodářem, doručená v listinné podobě po jejím elektronickém odeslání prostřednictvím dotačního portálu DOTIS,
doložení povinných příloh, oprávněnost podání žádosti o dotaci a splnění podmínek dotačního programu.
Poskytovatel dotace vyzve žadatele k odstranění případných formálních nedostatků v žádosti o dotaci. Pokud žadatel ve stanovené
lhůtě neodstraní uvedené nedostatky, bude žádost o dotaci zamítnuta s písemným vyrozuměním žadatele.
Žádosti o dotaci, které splní veškeré náležitosti pravidel, budou předloženy k projednání v orgánech Královéhradeckého kraje.
Žadatel o dotaci je vyrozuměn poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o dotaci společně se zasláním smlouvy o
poskytnutí dotace k podpisu. V případě neposkytnutí dotace tuto skutečnost poskytovatel žadateli oznámí s uvedením důvodu.
Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na vyčerpání finanční alokace vyčleněné v rozpočtu KHK na podporu
stanoveného účelu.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci
• Kopie
výpisu z bankovního
účtu
titulní strana s identifikací majitele účtu)
Přílohy
k žádosti
o (stačí
dotaci
Povinná příloha se dokládá 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.
Další
podmínky
dotačního
programu
2) V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě nebude taková žádost zařazena do
schvalovacího procesu.

3) Výdaje na práce financované v rámci tohoto dotačního programu musí být provedeny oprávněnou osobou pomocí ruční motorové
řetězové pily, která je v majetku obce nebo SDH, tj. žadatele o dotaci.
4) Opravněnou osobou v dotačním programu se rozumí člen JPO obce , který má řádně uzavřenou dohodu s obcí o členství v JPO
nebo člen SDH a je držitelem platného osvědčení pro práci s ruční motorovou řetězovou pilou, které vydal HZS ČR nebo jím
akreditované vzdělávací zařízení. Toto osvědčení musí umožňovat držiteli težbu stromů s průměrem kmene nad 15 cm.
5) Do dotačního programu lze podat žádost opakovaně až do max. možné výše poskytované dotace.
6) Pokud JPO obce provádí těžbu či výsadbu na lesních pozemcích jiného vlastníka než žadatele o dotaci, je třeba doložit k žádosti o
dotaci kopii uzavřené smlouvy mezi vlastníkem a obcí, která kromě jiného musí obsahovat v případě provádění prací JPO označení
odborného lesního hospodáře příslušného k místu těžby či výsadby a vykonávajícího činnosti dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon o
lesích a o změně některých zákonů(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Pokud je těžba či výsadba prováděna na lesních pozemcích v majetku obce, která je současně zřizovatelem JPO, která práce
provádí, je třeba k žádosti doložit potvrzení odborného lesního hospodáře vykonávajícího činnost dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon
o lesích a o změně některých zákonů(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) K těžbě stromů napadených kůrovcem mimo lesní pozemky pak žadatel o dotaci vyplňuje pouze čestné prohlášení, které je
součástí žádosti o dotaci.
9a) O provedení prací JPO obce musí být vždy předem informováno Krajské operační středisko HZS KHK a následně musí být, v
souvislosti s prováděnými úkony při likvidaci následků kůrovcové kalamity, zpracována Zpráva o činnosti JPO obce.
9b) K žádosti o dotaci podávané SDH je třeba doložit seznam osob podílejících se na pracích uvedených v žádosti o dotaci, který
obsahuje jméno a příjmení a rok narození. Součástí žádosti o dotaci je také rozpis odparovaných hodin na pracích uvedených v
žádosti o dotaci.
10) Žádost o dotaci musí být vždy podána ex post.

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji
1) odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)
do 14:00 dne 29.10. 2021
2) následně nutno dodat do 5. 11. 2021 jedním z následujících způsobů:
- zasláním dokumentu do datové schránky Královéhradeckého kraje gcgbp3q z datové schránky
žadatele o dotaci
- v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje
- v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) u poskytovatele poštovních služeb 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=1

Kontaktní osoby
Bc. Ondřej Knotek - konzultace při vyplňování žádostí o dotaci v PC, administrace dotačního programu
kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 259, e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Miroslav Pejšek - odborné záležitosti, vedoucí oddělení Krizového řízení
kontakt: odbor kancelář hejtmana, tel: 495 817 206, e-mail: mpejsek@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.

