Dotační program RRD 092010
1.

Základní informace - dotační program RRD 092010

1.1.
1.2.

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
dne
17.6.2010
Název dotačního
Podpora Místních akčních skupin
programu

1.3.

Cíl dotačního
programu

Podpořit činnost Místních akčních skupin aktivně působících na
území Královéhradeckého kraje.

1.4.

Opatření PRK, ke
kterému se dotační
program vztahuje

Priorita III - Venkov a zemědělství

1.5.

A) Zlepšení vyuţití místního ekonomického potenciálu na
Specifický cíl opatření venkově
PRK, ke kterému se D) Zvýšení potenciál u venkovských oblastí pro cestovní ruch
prostřednictvím propagace a marketingu regionální rozvoje
dotační program
vztahuje
E) Podpora zavádění moderních metod plánování pro udrţitelný
rozvoj

1.6.
Popis dotačního
programu (dále jen
"programu")
1.7.

Forma podpory

1.8.

Celkový objem
prostředků
alokovaných na
program v roce 2010

2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

Podpořit činnost Místních akčních skupin, jejichţ cílem je
rozvoj venkovského regionu.

neinvestiční dotace

1 879 000 Kč

Vymezení okruhu žadatelů
Místní akční skupiny se sídlem na území Královéhradeckého
Specifikace okruhu
kraje, které přinášejí do regionu finanční podporu z jiných zdrojů
možných příjemců
(min. 100 tis. Kč.)
podpory
Ţadatelem o podporu nesmí být právnická nebo fyzická osoba:
na jejíţ majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnávací řízení, 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 pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání 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
Lokalizace projektů venkovské oblasti na území Královéhradeckého kraje
Ekonomická část programu
Charakter přijatelných výdajů z podpory

3.1.
náklady na zpracování společných projektů a strategií MAS
náklady na účetní, manaţera MAS
náklady na pořádané akce
reţijní náklady (cestovné, náklady na externí zpracovatele, náklady na telefony a
poštovné, na zhotovení a aktualizaci webových stránek, ...)
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

náklady na úroky z úvěru
Charakter nepřijatelných výdajů z podpory
náklady na propagační materiály (broţury, pohlednice, publikace)
náklady na vybavení kanceláří, informační technologie
opatření pro moţné budoucí ztráty nebo dluhy
ztráty ze směnných kurzů
DPH, o jejíţ vrácení můţe příjemce zpětně zaţádat
příspěvky v naturáliích (např. pozemek, nemovitost, trvalé investiční zařízení, suroviny,
neplacená charitativní práce nějaké soukromé organizace nebo společnosti)
dary, ceny a kapesné
Maximální výše
podpory

Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektu
Platební podmínky

4.

4.1.
4.2.

200 000,70%

Peněţní prostředky (účelově vázané) se převádějí na účet
příjemce po uzavření smlouvy. Čerpání i vyuţití těchto účelově
vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou
specifikovány ve smlouvě.

Hodnocení projektu
Hodnotícím orgánem je Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.
Základní podmínka
Ţadatel předloţil zpracovaný aktuální strategický dokument (stačí elektronická forma).
Hodnotící kritéria
Čerpání prostředků z grantů (ROP, PRV, OP, …) v období 1. 1.
2008 - 31. 5. 2010 (dokládá se kopií smlouvy, kopií potvrzení Hodnotící kritérium o zaregistrování ţádosti, případně jiným dokladem) + vyčíslení počet a rozsah
výše celkové částky na jednoho obyvatele
Akce pořádané v roce 2010 (mimo akce spojené s realizací
Hodnotící kritérium Strategického plánu LEADER)
počet a rozsah
Podpora MAS z LEADERu (plná, částečná)

Hodnotící kritérium rozsah

Naplňování cíle partnerství (uvést konkrétní činnosti směřující Hodnotící kritérium k naplňování partnerství, …)
počet a rozsah
5.
5.1.

Obsahové náležitosti žádosti o podporu
Požadovaný počet stejnopisů Žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu
PRK Královéhradeckého kraje
Ţádost o dotaci musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci na webových
stránkách Královéhradeckého kraje (https://benefit.kr-kralovehradecky.cz) a poté v
písemné podobě vytištěná a podepsaná spolu s přílohami na podatelně krajského úřadu

5.2. Povinné přílohy
1) prosté kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění
včetně dokladu o přidělení IČ (elektronicky - naskenované - na CD nebo e-mailem) (pokud jiţ ţadatel tyto doklady nepředkládal v minulosti)
2) kopie výroční zprávy za rok 2009 (elektronicky na CD nebo e-mailem)

3) seznam plánovaných akcí v roce 2010 (uvést název akce, informaci, zda je součástí
Leaderu, termín, stručný popis, aktuální stav přípravy realizace) - (elektronicky na CD
nebo e-mailem)
4) aktuální strategický dokument MAS (elektronicky na CD nebo e-mailem)
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

Způsob podání projektů
Termín podání projektů v elektronické podobě
23.7.2010
Termín podání projektů v písemné podobě
23.7.2010
Místo pro podání projektů
Ţádost o dotaci můţe být podána:
1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
2) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
(datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně)
Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená číslem a názvem dotačního programu, textem
"Neotvírat" a plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy.
Závěrečné informace
O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru
projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny
k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení písemně vyrozuměni
a vyzváni k podepsání smlouvy. Krajský úřad (odbor GD) zveřejní seznam všech
podpořených projektů na úřední desce a na internetové stránce kraje. Královéhradecký
kraj není povinen zdůvodňovat přidělení či nepřidělení dotace. Na rozhodnutí o přidělení
a poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Kontaktní osoba
Technické informace k ţádostem Benefit7: Ing. Jan Špelda, oddělení krajských dotací,
tel.: 495 817 499, e-mail: jspelda@kr-kralovehradecky.cz, Andrea Mazurová, oddělení
krajských dotací, tel.: 495 817 497, e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz
Odborné informace: Ing. Pavlína Peršinová, oddělení regionálního rozvoje, tel. 495 817
564, e-mail: ppersinova@kr-kralovehradecky.cz

