Podmínky dotačního programu
Číslo programu

14POV04

Název programu

Snížení zadluženosti obcí a DSO

Schváleno

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Forma dotace

investiční/neinvestiční dotace

Termín vyhlášení výzvy

od 11. 11. 2013

dne

4.11.2013

do 13. 12. 2013

Strategické cíle dotačního programu
Priorita PRK

III. Venkov a zemědělství B. 2.

Cíl programu

Přispět ke snižování zadluženosti obcí.

Popis programu

Dotační program přispívá ke snížení zadluženosti a zvýšení finančního zdraví obcí. V rámci
dotačního programu mohou příjemci čerpat dotaci na pokrytí části úroků z úvěrů, s jejichž
pomocí byl pořízen majetek žadatelů nebo byly vybudovány objekty technické
infrastruktury.

Územní vymezení realizace projektu
• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Doba trvání projektu
01. 01. 2014 - 30. 11. 2014

Oprávněný žadatel
• obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2013 méně než 2 000 obyvatel
• dobrovolný svazek obcí Královéhradeckého kraje, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích (§ 49 násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

Neoprávněný žadatel
Právnická osoba,
• 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 byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory;
• 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 náklady
Náklady bezprostředně spojené s realizací projektu:
• úroky z úvěrů, s jejichž pomocí byl pořízen majetek žadatelů nebo byly vybudovány objekty technické infrastruktury

Neuznatelné náklady
• projekty, které mohou být podpořeny v jiných dotačních programech Královéhradeckého kraje
• opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
• dlužný úrok
• nákupy pozemků nebo budov
• ztráty ze směnných kurzů
• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace

20 000 Kč

Maximální výše dotace

250 000 Kč

Maximální možný podíl dotace na celkových uznatelných nákladech žádosti

Platební podmínky

50%

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po
uzavření smlouvy. Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí
podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Hodnocení žádosti
Formální hodnocení - základní náležitosti žádosti (přílohy, podpisy atd.)
Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu
Projekty podané do tohoto dotačního programu nepodléhají bodovému hodnocení, v případě požadavku vyššího
než je alokokováno, rozhoduje datum a čas podání žádosti.

Povinné přílohy
1) kopie poslední auditorské zprávy; pokud byl audit vykonán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je možné kopii
nahradit souhlasem k nahlédnutí do auditorské zprávy evidované krajským úřadem
2) výpis usnesení zastupitelstva obce, kterým se schvaluje požadovaný projekt POV v roce 2014
3) kopii smlouvy o poskytnutém úvěru

Další podmínky dotačního programu
1) Program se řídí Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, které jsou nedílnou
součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
2) Projekt nesmí být kofinancován z Programu rozvoje venkova.
3) Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.
4) Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů, které souvisejí s realizací jeho projektu,
logo Královéhradeckého kraje a text "Spolufinancováno Královéhradeckým krajem".
5) Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výší
poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.
6) Všichni podpoření příjemci po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS vyúčtování, zašlou
elektronickou a tištěnou podobu (vč. příloh) zprostředkovatelům příslušného ORP.

Doručení žádosti na krajský úřad
Žádost o podporu musí být podána do 13. 12. 2013 do 14.00 hod.:
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh (přílohy, které
jsou přiloženy elektronicky v aplikaci DOTIS již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě);
a současně také
2) v tištěné a podepsané podobě (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze žádosti).
Tištěná podoba žádosti o finanční podporu musí být podána v příslušném správním obvodu obce s rozšířenou
působností (ORP) zprostředkovatelům POV.
Datem podání se rozumí podání na poště nebo podání na podatelně příslušného ORP.

Doručení
Kontaktnížádosti
osoba na krajský úřad
Renata Fodorová, oddělení krajských dotací, tel. 495 817 171, e-mail: rfodorova@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoby na území jednotlivých ORP
BROUMOV - Jana Cónová, tel. 491 523 247, e-mail: conova@broumov-mesto.cz
DOBRUŠKA - Mgr. Martin Pošvář, tel. 494 629 664, e-mail: m.posvar@mestodoruska.cz
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - Ing. Veronika Tomková, tel. 499 318 144, e-mail: tomkova.veronika@mudk.cz;
HOŘICE - Helena Vanická, tel. 493 655 443, e-mail: vanicka@horice.org
HRADEC KRÁLOVÉ - Ing. Miroslava Součková, tel. 731 516 980, e-mail: Obec Praskačka
Ing. Jana Rejlová, e-mail:euro.rejlova@tiscali.cz
JAROMĚŘ - Tomáš Morávek , tel. 491 847 173, e-mail: moravek@jaromer-josefov.cz
JIČÍN - Jaroslava Rychnová, tel. 607 866 645, e-mail: pov@marianskazahrada.cz
KOSTELEC NAD ORLICÍ - Nikola Kopecká, tel. 494 337 232, e-mail:nkopecka@muko.cz
NÁCHOD - Lucie Kutheilová, tel. 491 405 494, e-mail: l.kutheilova@mestonachod.cz
NOVÁ PAKA - Monika Hanušová, tel. 493 760 123, e-mail: hanusova@munovapaka.cz
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - Alena Čečetková, tel. 491 419 629, e-mail: cecetkova@novemestonm.cz
NOVÝ BYDŽOV - Lenka Taichmanová, tel. 495 703 997, e-mail: taichmanova@novybydzov.cz
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - Martina Retová, tel. 494 509 312, e-mail: martina.retova@rychnov-city.cz
TRUTNOV - Ilona Vojtíšková, tel. 499 803 233, e-mail: vojtiskova.ilona@trutnov.cz
VRCHLABÍ - Radka Nosková, tel. 499 405 322, e-mail: noskovaradka@muvrchlabi.cz

