Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“

Dotační program
„Dobrá škola - Moderní škola 4.0“
Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ (dále jen „program“) je vyhlášen na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/22Z/2019 ke dni 9. 9. 2019.
Program se podpůrně řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 a „Zásadami Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.
Podle čl. XVI. bod 1) Zásad liší-li se schválené podmínky konkrétního dotačního programu nebo
Smlouvy o poskytnutí dotace od Zásad, jedná se o ustanovení speciální a mají přednost, a to i
bez rozhodnutí o výjimce.
Program je zařazen dle čl. I. bod 2).

I.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Dotaci lze použít na pořízení vybavení potřebné pro zkvalitnění výuky a vzdělávacích podmínek
žáků, kteří se vzdělávají v oboru středního vzdělání, kategorie dosaženého vzdělání M, L/0,
skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (dle nařízení vlády č.
211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání),
v denní formě vzdělávání.

II.

Důvod vyhlášení programu, záměr

Podpora odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0.
Zlepšení kompetencí žáků středních škol ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace,
robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.).

III.

Forma dotace

Dotace je neinvestiční.
Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Stránka 1 z 5

Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“

IV.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
na podporu stanoveného účelu

Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 200 000,- Kč

V.

Maximální výše dotace, kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální výše dotace je 200 000,- Kč.
Konkrétní výše dotace jednomu žadateli bude stanovena takto:
Podíl celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na program a počtu
oprávněných žadatelů, kteří podají žádost v souladu s programem, zaokrouhlená na celé
stokoruny dolů.

VI.

Okruh oprávněných žadatelů

Žadatelem o dotaci může být pouze střední škola, kterou nezřizuje Ústecký kraj, zapsaná do
rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
se sídlem na území Ústeckého kraje, ve které se k 30. 9. 2019 vzdělávají žáci v denní formě
vzdělávání, v oboru středního vzdělávání, který je zařazen do skupiny oborů 26
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, kategorie dosaženého vzdělání M, L/0
(dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělání). Tito žáci budou uvedeni ve statistickém výkazu M 8 o střední škole, který
škola vyplňuje k 30. 9. 2019.

VII.

Předkládání žádostí o dotaci

Žadatel doručuje žádost o dotaci (dále jen „žádost“) na předepsaném formuláři (vzor žádosti
je přílohou tohoto programu).
K vyplněné žádosti budou připojeny následující přílohy:
1) U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např.
výpis z rejstříku škol) a to v kopii;
2) Doklady o 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) 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;
4) Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
5) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii;
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,
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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.
Každý žadatel (střední škola) může podat pouze jednu žádost.
Žádost je možno podat:
a) písemně - poštou
b) písemně - osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) e-mailem
se
zaručeným
elektronickým
podpisem
na
adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje,
musí být v zalepené obálce označené:
a) „NEOTVÍRAT“
b) názvem dotačního programu,
c) plným názvem žadatele a jeho adresou.
Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VIII.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost o dotaci lze podávat od 23. 10. 2019 do 1. 11. 2019.
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtách stanovených v tomto
programu a se všemi povinnými přílohami.
Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu. Na později
zaslané žádosti nebude brán zřetel.

IX.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Kritériem pro hodnocení žádosti je splnění oprávněnosti/způsobilosti žadatele – viz článek VI.
tohoto programu.
Žádost o dotaci, která nebude splňovat podmínky tohoto programu, bude vyřazena z procesu
hodnocení bez nároku na udělení dotace.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje žadatele k odstranění nedostatku žádosti a
stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za formální nedostatky se považují:
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a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje žadatele,
adresa apod.)
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný celkový údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost
vyřazena.

X.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu a následně předložena k rozhodnutí o poskytnutí
dotace. O poskytnutí dotace rozhodne orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém nejbližším
plánovaném zasedání po předložení žádosti k rozhodnutí.
Usnesení orgánu Ústeckého kraje bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů na úřední desce
Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého kraje.

XI.

Den zveřejnění programu
18. 9. 2019

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový přístup
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti.

XII.

Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, se sídlem na území
Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj a která podala žádost o dotaci ve
stanoveném termínu v souladu s bodem VI, a to nejpozději do 1. 11. 2019.
2. Škola, která k 30. 9. 2019 vzdělává žáky v denní formě vzdělávání, v oboru středního
vzdělání, který je zařazen do skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika, kategorie dosaženého vzdělání M, L/0 (dle nařízení vlády č.
211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělání). Tito žáci budou uvedeni ve statistickém výkazu M 8 o střední škole, který
škola vyplňuje k 30. 9. 2019.
3. Žadatel musí vyplnit žádost o dotaci, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) /Dotace a granty/Školství, mládež a
tělovýchova/Dotační program „Dobrá střední škola – Moderní škola 4.0“. Žadatel
předloží žádost o dotaci v souladu s čl. VII tohoto programu.

XIII.

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace

Do 31. 1. 2020 je příjemce povinen předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, která bude
obsahovat celkové zhodnocení realizace programu a přínos pro cílovou skupinu. V rámci
závěrečné zprávy je příjemce dotace povinen předložit i finanční vypořádání dotace.
Vzor finančního vypořádání dotace je součástí programu a bude zveřejněn na webových
stránkách kraje.
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Nejpozději do 31. 1. 2020 je příjemce povinen vrátit nepoužité finanční prostředky na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled
o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.
Zapojením do programu nevzniká na dotaci právní nárok.

XIV.

Konzultační místo

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Králiková
telefon: 475 657 420.

Soukupová,

DiS.,

e-mail:

soukupova.m@kr-ustecky.cz;

Přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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