Příloha č.1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDU ROZVOJE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.10/13/2002 ze dne 18.9.2002 dle
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, peněžní Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Při využívání prostředků
Fondu se postupuje v souladu s těmito Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
1. Právní rámec
Právní rámec Zásad je vymezen zejména těmito právními předpisy:
§ zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
§ zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
§ zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
§ zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
§ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

2. Vymezení pojmů
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (dále jen PRÚK) – základní programový dokument
(schválený zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 26/25Z/2008 ze dne 30. 4.
2008, který stanovuje cíle a priority rozvoje kraje a vymezuje opatření směřující k jejich
naplnění.
§ Strategie rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje (dále jen SRKÚK) –
schválená zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 5. 2004 pod bodem 35/25/2004, která
si v oblasti památkové péče (str.9) klade za cíl zachovat pro budoucí generace co
nejbohatší skladbu historických a architektonických kulturních památek v pokud možno
autentické podobě a prostředí.
§ Rozvojový program – nástroj pro poskytování podpory. Stanovuje zejména oblasti
podpory a jejich cíle, okruh příjemců podpory, finanční a časový rámec programu, formu
a územní vymezení podpory. Rozvojový program schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého
kraje.
§ Rozvojový projekt – souhrn činností zaměřených k uskutečnění konkrétního záměru,
který směřuje k naplnění cílů Programu rozvoje Ústeckého kraje. Rozvojové projekty
realizuje Ústecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo příjemci podpory.
§ Podpora – finanční podpora ve formě stanovené zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, nebo příspěvek z rozpočtu kraje
poskytovaný v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů.
§ Příjemce podpory – možní příjemci podpory jsou vymezeni zákonem č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

3. Tvorba Fondu
Zdroje fondu tvoří:
§ příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem kraje,
§ úroky z prostředků Fondu na bankovních účtech,
§ podpora rozvojových projektů z vnějších zdrojů
§ splátky půjček se zvýhodněnou úrokovou sazbou poskytnutých z Fondu,
§ úroky z půjček se zvýhodněnou úrokovou sazbou poskytnutých z Fondu,
§ vrácené prostředky návratných finančních výpomocí poskytnutých z Fondu,
§ podíl z prodeje majetku kraje,
§ jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů, úvěr),
§ nevyužité prostředky z podpořených projektů,
§ vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce
vyplývající z neoprávněného užití prostředků Fondu.

4. Účel fondu
4.1. Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje a
realizaci Strategie rozvoje kultury a památkové péče.
4.2. Program rozvoje Ústeckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zajišťuje jeho
realizaci a kontroluje jeho plnění.
5. Použití prostředků Fondu
5.1. Prostředky Fondu lze použít na základě schváleného PRÚK a Akčního plánu PRÚK na
příslušný rok a SRKÚK na financování:
§ rozvojových programů vyhlášených Ústeckým krajem,
§ rozvojových projektů,
§ aktivit souvisejících se zajištěním realizace PRÚK
5.2. Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením účtů a realizaci
transakcí z účtů fondu.
5.3. Zastupitelstvo Ústeckého kraje může použít prostředky z Fondu i mimo ustanovení těchto
Zásad

6. Schvalování použití prostředků Fondu a jeho správa
6.1. Prostředky Fondu mohou být použity pouze v souladu s jeho účelem na základě
rozhodnutí příslušného orgánu Ústeckého kraje:
§ o poskytnutí podpory v rámci rozvojových programů rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého
kraje nebo Rada Ústeckého kraje v souladu s ustanoveními § 36 a § 59 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ o poskytnutí podpory na realizaci rozvojových projektů rozhoduje Zastupitelstvo
Ústeckého kraje nebo Rada Ústeckého kraje v souladu s ustanoveními § 36 a § 59 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ o použití prostředků na přípravu a realizaci rozvojových projektů kraje a jeho
příspěvkových organizací rozhoduje příslušný orgán Ústeckého kraje nebo vedoucí

§

odboru regionálního rozvoje v rámci kompetencí stanovených příslušným usnesením
Rady.
o použití prostředků na financování aktivit souvisejících se zajištěním realizace Programu
rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) rozhoduje Rada Ústeckého kraje nebo vedoucí odborů v
souladu s příslušným usnesením Rady.

6.2. Správcem Fondu je pověřen odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
6.3. Prostředky Fondu se ukládají a sledují analyticky v rámci jednotlivých programů a projektů
na samostatných bankovních účtech. Správu těchto účtů zabezpečuje Krajský úřad Ústeckého
kraje, ekonomický odbor, který zodpovídá za účtování a bankovní převody finančních
prostředků.
7. Poskytování prostředků Fondu
7.1. Poskytování prostředků z Fondu administrativně a organizačně zabezpečuje Krajský úřad
Ústeckého kraje.
7.2. Příjemcům podpory jsou prostředky z Fondu poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí
dotace.
7.3. Na poskytování prostředků z Fondu není právní nárok.
7.4. Prostředky Fondu podléhají režimu finančního řízení a kontroly ve smyslu ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Přechodná a závěrečná ustanovení
8.1. Podle těchto Zásad se postupuje ode dne následujícího po jejich schválení Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
8.2 Mimořádným příjmem do Fondu v roce 2009 bude zůstatek Fondu evropských projektů
Ústeckého kraje ke dni 31. 1. 2009.
8.3. Zrušují se „Zásady pro poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje“, ve znění,
schváleném usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/10Z/2006 ze dne 15.2.2006 .
8.4. Prostředky Fondu, poskytnuté před schválením těchto Zásad, podléhají znění Zásad
platných v den rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo použití prostředků Fondu.
8.5. Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2009 dne 28. 1.
2009.

