Podmínky dotačního programu
Číslo programu

15CRG06

Název programu

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu

Schváleno

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8.12. 2014

Typ dotace

neinvestiční dotace

Lhůta pro podávání
žádostí

od 05. 01. 2015 do 05. 02. 2015

Strategické cíle dotačního programu
PRK

1.4.2 Zkvalitňování služeb a marketingu cestovního ruchu

Dotační strategie

Opatření 4.3 Marketing a propagace

Cíl programu

podpořit a zkvalitnit koordinaci aktivit cestovního ruchu v jednotlivých oblastech
Královéhradeckého kraje se specifickým turitickým potenciálem

Popis programu

program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování koordinace aktivit cestovního
ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich
turistického potenciálu

Územní vymezení realizace projektu
• projekty realizované v oblasti se specifickým turistickým potenciálem na území
Královéhradeckého kraje.

Doba trvání projektu
01. 01. 2015 - 12. 12. 2015

Oprávněný žadatel (dále jen "žadatel")
Fyzické a právnické osoby, jejichž aktivity směřují k rozvoji cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje.

Neoprávněný žadatel
Fyzická a 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 nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji,
• 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:

Osobní výdaje
• osobní výdaje, včetně výdajů zákonného pojištění (tyto výdaje jsou uznatelené i u sezónních pracovníků)

Ostatní neinvestiční výdaje
• tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou knižních publikací
• aktualizace či rozšíření webových stránek
• výdaje spojené s realizací propagační či vzdělávací akce (s výjimkou nákladů na cateringové služby)
• spolupráce s podnikateli
• spolupráce s informačními centry
• nadregionální a přeshraniční spolupráce
• zpracování a aktualizace strategických dokumentů vztahujících se k cestovnímu ruchu
• kofinancování projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU
• naplňování datového skladu Královéhradeckého kraje
• tvorba a aktualizace vlastních produktů cestovního ruchu
• účast na prezentačně propagačních akcích cestovního ruchu
• pořádání vzdělávacích akcí a seminářů pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu
• modernizace a optimalizace webových prezentací a zavádění moderních technologií využitelných v turistickém průmyslu
• realizace tripu, poznávací cesty, best practice (samostatně či ve spolupráci s odbornými organizacemi CR) pro novináře,
odborníky v CR či podnikatele
• cestovné v souladu se Zákoníkem práce

Neuznatelné výdaje
• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat
• dotace a dary
• výdaje na nákup věcí osobní potřeby, kteřé přímo nesouvisejí s realizací akce
• úhrada úvěrů, úroků a půjček
• kapesné a cestovní náhrady nad rámec vymezený zákonem
• penále a pokuty
• náhrady škod a manka
• výdaje na pohoštění
• výdaje na právní spory
• honoráře za odborné odhady, posudky nebo studie
• financování podnikatelských aktivit a výdělečné činnosti
• splátky finančních závazků, leasingové splátky
• investiční výdaje
• členské příspěvky do různých asociací

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace

50 000 Kč

Maximální výše dotace

350 000 Kč

Maximální možný podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu

90%

Poskytnutí finančních
prostředků

Formou dotace dle žádosti. 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.

Platební podmínky

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

Hodnocení žádosti
Formální hodnocení - základní náležitosti žádosti (dodržení lhůty pro podávání žádostí, přílohy, podpisy atd.).
Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu.

Základní hodnotící kritéria
Hodnotící škála 1 - 5

Váha

max. počet

Kvalita zpracování projektu v souladu s cílem dotačního programu.

7

35

Kvalita zpracování rozpočtu s ohledem na efektivitu a účelnost vynaložených finančních
prostředků směřujících k rozvoji cestovního ruchu v zájmové oblasti

6

30

Váha

max. počet

Rozsah, intenzita a efektivita spolupráce s podnikateli působícími v oblasti cestovního
ruchu

1

5

Rozsah, intenzita a efektivita spolupráce s turistickými informační centry

1

5

Rozsah a úroveň aktivit vyvíjených v rámci nadregionální a přeshraniční spolupráce

1

5

Realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU

1

5

Včasnost, kompletnost a kontinuita naplňování a aktualizace datového skladu
informacemi relevantními pro dané zájmové území, za které je dotace žádána

2

10

Tvorba nové vlastní či adaptace dřívější efektivní turistické nabídky na produktové bázi

2

10

Realizace tripu, poznávací cesty, best practice (samostatně či ve spolupráci s odbornými
organizacemi cestovního ruchu) pro novináře, odborníky či podnikatele působící ve
službách cestovního ruchu

1

5

Četnost a rozsah účasti na prezentačně propagačních akcích cestovního ruchu

1

5

Četnost a úroveň realizovaných vzdělávacích akcí a seminářů pro subjekty působící v
oblasti cestovního ruchu

1

5

Modernizace a optimalizace webových prezentací a zavádění moderních technologií
využitelných v turistickém průmyslu

1

5

Specifická hodnotící kritéria
Hodnotící škála 1 - 5

Povinné přílohy
1) Doklad prokazující oprávněnost žadatele a předmět činnosti.
2) Výpis z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (postačí 1. strana) nebo vyplněný formulář „Identifikace
bankovního účtu“
(dostupný na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx).
3) Specifikace zájmového území dle obcí (rozsah území, na kterém bude žadatel realizovat projekt).

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) Zaslané žádosti o podporu, včetně příloh, se nevracejí.
3) 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.
4) Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výši
poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.
5) Všichni podpoření příjemci po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS vyúčtování, které zašlou v
elektronické a v tištěné podobě (vč. příloh) oddělení krajských dotací krajského úřadu. Přílohy, které jsou přiloženy
elektronicky již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě.
6) Příjemce je povinen veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního rozvoje,
grantů a dotací, vždy označovat číslem smlouvy konkrétního projektu!

7) V případě nedoložení elektronické formy žádosti ve lhůtě pro podání žádostí, nebude žádost zařazena do schvalovacího
procesu.

Způsoby podání žádosti na krajský úřad:
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 následně
2) v tištěné a podepsané podobě žádosti (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze
žádosti).
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Listinnou podobu žádosti je žadatel povinen vložit před podáním do obálky, která musí být zalepená, označená
15CRG06, textem "NEOTEVÍRAT" a plným jménem (názvem) žadatele včetně jeho adresy.

Doručení
Kontaktnížádosti
osoby na krajský úřad
Mgr. Petr Kamenický, oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 256, e-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Vlasta Kratochvílová, úsek cestovního ruchu, tel: 495 817 181, e-mail: vkratochvilova@kr-kralovehradecky.cz

