Výzva k předkládání žádostí o Individuální dotaci na podporu aktivit
naplňujících cíle
„Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“
Článek I „Základní informace o individuální dotaci“
Rada Ústeckého kraje dne 9. 11. 2016 usnesením č. 20/124R/2016 schválila Žádost do dotačního programu
MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017 zaslanou na adresu MŠMT,
na základě které Ústecký kraj získal dotaci ve výši 559.302,- Kč (dotace ze strany MŠMT tvoří max. 70%).
Z rozpočtu Ústeckého kraje je vyčleněno na tuto výzvu 239 701,- Kč (30% spoluúčast kraje).

Článek II „Ústecký kraj tímto informuje o možnosti podání Individuální žádosti o
poskytnutí dotace“
Priority výzvy jsou:
a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně
ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě,
výživy apod.;
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových
aktivit;
c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné
dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
Vhodnými žadateli v rámci výzvy mohou být pouze Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých
stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží a patří k některému z uvedených typů:




Spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva není určena:





pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
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pro NNO, kterým byl schválen stejný projekt v daném roce z „Programů státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020“1

Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
Cílovou skupinu tvoří mládež do 30 let.
Cílem výzvy je podpořit rozvoj organizací, které pracují s neorganizovanou mládeží při volnočasových
aktivitách, které jsou směřovány na rozvoj jejich osobnosti se zaměřením na zdravý životní styl, participaci
dění ve společnosti, zlepšení manuální tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
V žádosti žadatel uvede dle svých vlastních potřeb účel, na který chce dotaci použít. Žádost bude dále
obsahovat náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Pro podávání žádosti je na stránkách Ústeckého kraje zveřejněn formulář žádosti.
Výše poskytované dotace na jednoho žadatele činí minimálně 30 000,- Kč a maximálně 100 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů Žádosti.
Dotace se poskytují jako neinvestiční prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Na dotaci není právní nárok.
Uznatelné
náklady
pro
NNO
budou
za
období
od
data
vyhlášení
výzvy
krajského úřadu do 31. prosince 2017.
 Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené v rozhodnutí
(mzdové
prostředky,
ostatní
neinvestiční
výdaje).
Dotace
se
poskytuje
na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu nesmí
být zakalkulován zisk.
Uznatelný náklad je náklad na:
 na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 5 % z poskytnuté dotace kraje. Mezi provozní
náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, kancelářský materiál,
propagace,
materiál
na
opravu
a
údržbu,
oprava
a údržba kluboven a zařízení NNO. Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně
specifikovány v rozpočtu NNO.
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na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka
trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč
na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12.
do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů
určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční
prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je
držitelem průkazu ZTP). Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této
funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s
dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020).2



nákup nutného vybavení a materiálu neinvestičního charakteru ve výši do 40 000 Kč na celkovou
poskytnutou částku dotace, sloužící k zabezpečení aktivit v souladu s článkem II a prioritami výzvy a
k podpoře oblasti rukodělných a řemeslných aktivit směřujících k manuální zručnosti dětí a mládeže.
V případě nákupu potřebné elektroniky, jako jsou počítače a jejich komponenty, periferní zařízení,
lze financovat nákup pouze z případné spoluúčasti žadatele.

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
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vzdělávání, přímo podporující odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků související
s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží.



podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže směřujícího k podpoře aktivit ovlivňující zdravý
životní styl v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.



podporu zapojení dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit,
jako jsou například navazování přátelských vztahů v rámci zážitkových aktivit, interakce v kolektivu,
poznání sama sebe a řešení problémů v kolektivu



na
podporu
aktivit,
které
budou
posilovat
zájem
dětí
a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na
společenském dění, jako jsou například činnosti školních parlamentů, podpora komunikace mládeže
se zástupci kraje (pořádání kulatého stolu, diskuzní fóra na dané téma atd.)



podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné
toleranci a respektu. Příklady činnosti: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová
konverzace, činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí, různorodé společné hry a
skupinové aktivity, námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty, umožňující se
spolupodílet na jejich průběhu i výsledcích

Neuznatelný náklad je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 dlužný úrok, penále, pokuty a jiné sankce,
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 nákupy pozemků nebo budov,
 ztráty z devizových kurzů,
 reprezentativní pohoštění,
 nájemné s následnou koupí (leasing),
 cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
 náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
Dotaci dále nelze použít na následující výdaje:
 úhradu výdajů na pohoštění,
 dary a ceny,
 úhradu pořízení investičního majetku,
 platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
projektu.
 výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními
prodejci,
 nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,
 financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
 úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,
 úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
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úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí
na realizaci projektu,
vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním
zajištění.

Nedílnými přílohami k Individuální žádosti o Dotaci jsou:
1.
u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
2.
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii,
3.
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to
v kopii,
4.
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
5.
čestné prohlášení o skutečnosti, že
a. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
b. nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c. na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
d. vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je podnik propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
a to v originále,
6.
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále,
7.
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a
to v originále,
8.
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků, a to v originále,
9.
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např. že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále,
10.
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
11.
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění Kraje
s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
Dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkající se tohoto Projektu podaných
poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále,
12.
Projekt dle čl. VII Zásad., a to v originále.
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Článek III „ Příjem žádosti“
Příjem žádostí proběhne v době od 1. března 2017 do 31. března 2017 (při podávání žádosti o dotaci je
rozhodující datum razítka pošty). Každý žadatel podává max. 2 žádosti.
Vyplněnou žádost v tištěné podobě s povinnými přílohami (sešité) doručí žadatel v zalepené obálce osobně
na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo pošle na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označí slovy
„NEOTVÍRAT – NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE MLÁDEŽE V ROCE 2017“.
Kontaktní osoba: Pavel Kucler, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel.
475 657 969, e-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz
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