na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 053/9Z/2017 ze dne
11. 12. 2017 vyhlašuje

Dotační program

„Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2018“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Zařazení dotačního programu do oblastí dle Zásad:
děti, mládež, aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů, vzdělávání

Důvody podpory stanoveného účelu:
● Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky
● Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Účel podpory:
Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2018 pro
školy a školská zařízení. Konkrétní účely, na které mohou být peněžní prostředky
z programu poskytnuty, jsou tyto:
Body podpory:
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky
- středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé programy
specifické primární prevence – nikoliv jednorázová akce!

2. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol
– výjezd preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 250,- Kč/den/osoba
(ubytování, strava) – pouze na program akreditovaný MŠMT

3. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence
– lektorné (bez výjezdu) na vzdělávací akce celého pedagogického sboru školy výhradně v oblasti
specifické primární prevence

4. Adaptační kurzy pro žáky, studenty
- výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – kromě seznamovacích aktivit musí být
část výjezdu zaměřena na některé z aktuálních témat specifické primární prevence (agrese, násilí,
vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní
chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, bezpečné
klima ve škole, prevence poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování)
- hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max. 20 000,- Kč na školu) + hrazeno lektorné
a preventivní aktivity při výjezdu
Materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným nákladem!
Při přijetí žádosti na Krajský úřad se předpokládá, že žadatel má s lektory, organizacemi (popř.
zařízeními) alespoň nezávazně předjednané termíny akcí.

Forma dotace:
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Kraje na stanovený účel:
500 tis. Kč

Informace o povaze dotace:
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory ve
smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského
společenství).

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce:
Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace 50 000 Kč.
Dotace je poskytována ve výši 100% z celkových uznatelných nákladů projektu, spoluúčast
žadatele není požadována.

Okruh způsobilých žadatelů:
Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji zřizované obcemi a jiným zřizovatelem, než je
Ústecký kraj.

Lhůta pro podání žádosti:

od 15. ledna 2018 do 15. února 2018
(rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 2.

Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková

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

telefon : 475 657 951

Kritéria pro hodnocení žádosti:

1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem (ano x ne) – v případě, že

žádost nesplňuje podmínky uvedené v dotačním programu (neobsahuje povinnou
přílohu, nesplňuje uvedený účel, nespadá do bodů podpory dotačního programu,
není zaměřena výhradně na specifickou primární prevenci - je zaměřena na
volnočasové a sportovní aktivity) bude z dalšího hodnocení hodnotící komisí
vyřazena
2. Připravenost a realizovatelnost projektu (popis výchozího stavu, reálných cílů
projektu, postup realizace – jednotlivé kroky, konkrétní formy a metody práce,
uvedení konkrétních činností, konkrétních lektorů působících v projektu, konkrétních
termínů)
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu (uvedení požadované výše dotace,
celkových nákladů projektu; rozdělení výdajů do požadovaných položek, konkrétní
vymezení výdajů v jednotlivých položkách projektu)
4. Včasné doručení závěrečné zprávy v předešlém roce (byl-li v něm žadateli podpořen
projekt)
V případě rovnosti bodů rozhodují body za jednotlivá kritéria tak, jak jsou uvedená za
sebou.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

do 30. dubna 2018
Den zveřejnění programu:

15. prosince 2017

Postup předkládání žádostí:
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz. příloha) v jednom
vyhotovení a sešité. Žádost nesmí být vyplněna rukou. V případě, že jeden právní subjekt
podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno
paré povinné přílohy. V průvodním dopise pak uvede seznam přiložených žádostí a potvrdí,
že povinná příloha je platná pro všechny tyto žádosti.
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 - „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
2) Plným názvem žadatele o dotaci 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@kr-ustecky.cz
Žádosti se nevracejí.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu, vzniklých v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018.
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely,
pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v podvojném účetnictví
v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.
Finanční prostředky dotace lze použít do 31. 12. 2018 a nelze je převádět do roku
následujícího. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být zaslána odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 13. 1. 2019
na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh
smlouvy bude zaslán žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být přijat do 30
dnů od jeho obdržení. Přijetím se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu
smlouvy zpět na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě
nedodržení lhůty návrh zaniká, smlouva tak není uzavřena a poskytovatel nemůže
dotaci poskytnout.

Vzor smlouvy na poskytnutí Dotace: dle přílohy tohoto programu
Vzor žádosti o Dotaci: dle přílohy tohoto programu
Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace: dle přílohy tohoto
programu

Povinné přílohy k žádosti:
Nedílnou součástí žádosti o dotaci je následující příloha:
1. Minimální preventivní program žadatele
Na chybějící povinnou přílohu Krajský úřad žadatele neupozorňuje!

