Výzva k podání žádosti o peněžní dar
Podmínky poskytnutí daru

Číselné označení

22DAR03

Slovní označení

Podpora v období energetické krize s cílem zachovat
rozsah činnosti ve prospěch dětí a mládeže

Výzva a podmínky poskytnutí daru

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne

schváleny

31.10.2022

Lhůta pro podání žádosti o dar

od 15.11.2022 (8:00 hod) do 30.12.2022 (14:00 hod)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dar

průběžně, nejpozději do 30.03.2023

Důvod poskytnutí daru
Zachování rozsahu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže s ročníkem narození 2004–2016 registrovaných
u žadatele ke dni podání žádosti.
Odkaz na Strategii rozvoje KHK

2.1.3 Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji

Lokalizace aktivit
Královéhradecký kraj

Doba realizace aktivit
01.01.2022 – 31.12.2022

Okruh způsobilých žadatelů o dar
•

Spolky a ústavy založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sídlem v Královéhradeckém
kraji, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo
práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dar
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 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.
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Výše a charakter daru
peněžní

Dar:

Výše daru: částka 200 Kč na 1 dítě s ročníkem narození 2004–2016 registrované u žadatele o dar ke dni podání
žádosti.

Projednání žádosti o dar
Formální náležitosti žádosti o dar – správnost uvedených údajů.
Formální chyby lze odstranit do pěti pracovních dnů na základě výzvy administrátora daru.
V případě nedoložení správných údajů na výzvu v daném termínu, nebude žádost o dar projednávána orgány kraje.
Náležitosti žádosti o dar pro přijatelnost – oprávněnost podání žádosti o dar, splnění podmínek výzvy, doložení
všech povinných příloh. V případě nesplnění přijatelnosti žádosti o dar, nebude tato žádost projednávána orgány kraje.

Povinné přílohy žádosti o dar
•
•
•

Kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu).
Seznam dětí a mládeže prokazující splnění podmínek poskytnutí finančního daru (příjmení, jméno, rok
narození (ročník narození 2004–2016, trvalé bydliště), ve formátu .xls dle vzoru uvedeném v žádosti.
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě
úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
jedná-li se o evidující osobu.

Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dar
ve formátech .pdf, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .txt, .ppt, .pptx. o maximální velikosti
4 MB/příloha. Maximální velikost všech příloh může být 20 MB.

Další podmínky peněžního daru
1) Dar se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) Způsobilý žadatel o dar může ve lhůtě pro podání žádosti o dar podat jednu žádost.
3) Způsobilý žadatel o dar může uvést v žádosti o dar pouze jeden příspěvek na registrovaného člena.
4) Požadavky na dar budou uspokojovány postupně až do vyčerpání alokace.
5) Žadatelé realizující volnočasové nebo sportovní aktivity musí vykonávat svoji činnost pravidelně, a to
minimálně 1 x týdně po dobu minimálně 9 měsíců v průběhu kalendářního roku.
6) V případě, že žádost o dar nebude doručena Královéhradeckému kraji níže uvedeným způsobem ve lhůtě pro
podání žádosti o dar, nebude taková žádost projednávána orgány kraje.

Způsob doručení žádosti o dar Královéhradeckému kraji

Odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s využitím datové schránky
žadatele o dar.
V případě, že právnická osoba (spolek, ústav) podává žádost o dar, kterou musí (dle právního předpisu či vnitřního
předpisu právnické osoby) podepsat více k tomu oprávněných osob, pak každá z těchto osob podepíše žádost o dar
(vyplněnou v aplikaci DOTIS) zaručeným/uznávaným elektronickým podpisem, a poté musí být podepsaná žádost
o dar odeslána z datové schránky žadatele o dar do datové schránky Královéhradeckého kraje (gcgbp3q).
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Vzor žádosti o dar
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/

Kontaktní osoby
Mgr. Dana Komorová – administrace darů, obsahové náležitosti žádosti o dar a konzultace při vyplňování žádosti
v aplikaci DOTIS
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 702 117 699, e-mail: dkomorova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Květuše Panušová – administrace darů, obsahové náležitosti žádosti o dar a konzultace při vyplňování
žádosti v aplikaci DOTIS
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 725 576 440, e-mail: kpanusova@kr-kralovehradecky.cz
* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového opatření,
vratek nebo nevyplacených finančních prostředků, 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 na jiný účel.
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