„Prevence pro krajské školy 2018“
Na základě schválení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2018 usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 informuje
Ústecký kraj o možnosti podání individuální žádosti o poskytnutí finančních
prostředků na aktivity v oblasti prevence rizikového chování na rok 2018.
Finanční částka určená pro individuální žádosti je 500 tis. Kč, příjemce je musí
využít do konce roku 2018.
Žádost musí obsahovat náležitosti dle §10a odst. 3 zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro podávání žádostí je na
stránkách Ústeckého kraje zveřejněn formulář.
K podané žádosti je třeba doložit jako povinnou přílohu Minimální preventivní
program školy na aktuální školní rok.
Oprávněnými žadateli jsou výhradně školy a školská zařízení zřizovaná
Ústeckým krajem.
Priority výzvy:
1. Začlenění programů specifické primární prevence přímo do výuky
2. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol
3. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární
prevence
4. Adaptační kurzy pro žáky, studenty

Příjem žádostí proběhne od 15. ledna 2018 do 15. února 2018. Každý
žadatel může podat maximálně 2 žádosti. Minimální výše příspěvku je
10.000,-Kč, maximální výše 50.000,-Kč. Spoluúčast žadatele není
požadována, příspěvek může činit až 100% celkových uznatelných nákladů
projektu, vynaložených v daném roce nejdříve od 1. 1. 2018. Příspěvky se
poskytují jako neinvestiční.
Hodnocení žádostí provede výběrová komise jmenovaná Radou Ústeckého
kraje dne 1. 11. 2017 usnesením č. 063/27R/2017. O poskytnutí příspěvku
rozhodne Rada Ústeckého kraje.

Na příspěvek není právní nárok.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanou
přílohou lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu
Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT – „VÝZVA – Prevence pro krajské školy 2018“
2) Plným názvem žadatele o příspěvek a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem
Zároveň pošle žadatel vyplněnou žádost e-mailem na adresu: vaverkova.p@krustecky.cz
Na chybějící povinnou přílohu Krajský úřad žadatele neupozorňuje!
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková
475 657 951

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

telefon:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)

