Dotační program
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019 v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a Zásadami pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území České
republiky s dopadem na obyvatele Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020:
- Okruh 1
Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany
s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji.
- Okruh 2
Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného
na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce
zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit
na území Ústeckého kraje:








správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené
na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování
či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního
zdraví pro celkový zdravotní stav),
zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích
spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např.
programy prevence HIV/AIDS),
vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory
zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence
onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových
programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např.
podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).
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Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které
je požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
3. Okruh způsobilých žadatelů
- Okruh 1
Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje
následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané
formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou
na neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji.
Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační
péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá
o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou
osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba,
která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
- Okruh 2
Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby,
obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané
obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti
s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí
a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
4. Důvod podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikovaných
problémů zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje jako jednu z priorit
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji
na období 2015 – 2020“.
5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
3 400 000 Kč na rok 2020
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
7. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L352/1 dne 24. 12. 2013. Dotace fyzickým
osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.
8. Maximální výše dotace
- Okruh 1
Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena
dotace ve výši max. 10 000 Kč. Konkrétní výše dotace bude vypočtena
z reálných uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových
uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt, na který je požadována dotace, nesmí být podporován
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
- Okruh 2
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu
je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
na projekt/aktivitu je 250 000 Kč. Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce
(tj. počtem zúčastněných osob z cílové skupiny projektu/aktivity), přičemž výše
podpory na jednu osobu může dosáhnout maximálně 700 Kč.
Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových
uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných
případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů
projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který
o poskytnutí dotace rozhoduje.
V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může
dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých
v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 %
celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
-

Okruh 1 a 2

Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity. Celková
částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
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Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/aktivita, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
9. Termín vyhlášení
9. 12. 2019
10. Termín zveřejnění dotačního programu
31. prosince 2019
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení
ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 9. 12. 2019,
a to v termínu do 31. 12. 2019).
11. Lhůty pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích,
které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným zástupcem
žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena proti
manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI.
bodu 2) Zásad a v bodu 18. tohoto programu a jsou uvedeny rovněž
ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu:
I)
II)
III)

od 3. 2. – 6. 3. 2020
pro realizaci
léčebných
rehabilitací
nebo
projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2020,
od 1. 4. – 30. 4. 2020 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 5. – 31. 12. 2020, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
od 17. 8. – 7. 9. 2020 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2020, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu
I) a II).

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat
na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 18. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje
NEOTVÍRAT
na adresu:
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Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
12. Podmínky pro poskytnutí dotace
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny
ve lhůtě pro podání žádosti, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory
dotačního programu (viz bod 2. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po lhůtě
pro podání žádosti, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty
pro podání žádostí nejpozději však do 31. 12. 2020. Po vydání ověřeného
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
14. Konzultačního místo:
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Krpešová, tel: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
15. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- Okruh 1:


soulad s účelem stanovené podpory, tj. žádost musí být určena
na zajištění léčebné rehabilitace občanů s trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji,



potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, tj. rehabilitační péče musí být indikována
lékařem,



žádost musí být určena na zajištění léčebné rehabilitace realizované nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění,



adekvátní využití podpory, tj. žádost musí obsahovat pouze uznatelné
náklady (viz čl. VIII. odst. 10) a 11) Zásad).
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- Okruh 2:








soulad projektu/aktivity s účelem stanovené podpory,
přínos realizace projektu/aktivity pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
oborově/tematicky významný projekt/aktivita,
kapacita projektu/aktivity je odvozena od počtu osob cílové skupiny
projektu/aktivity (např. v rámci vzdělávacího semináře určeného pro žáky
škol není cílovou skupinou učitelský doprovod žáků),
kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
a technické zabezpečení, připravenost projektu k realizaci)
ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).

16. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje (ve variantách
pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu
(ve variantách pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 2 dotačního programu.
Jeden žadatel, který je právnickou osobou, může v rámci dotačního programu,
ve lhůtách I) – III) podat dohromady více žádostí v rámci Okruhu 1, členěných
na zajištění léčebné rehabilitace pro jednotlivé občany Ústeckého kraje.
Na každou zajištěnou léčebnou rehabilitaci pro jednotlivého občana Ústeckého
kraje, na kterou je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní rozpočet.
Žadatel, který je fyzickou, může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III)
podat v rámci Okruhu 1 pouze 1 žádost.
Jeden žadatel může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III) podat
dohromady více žádostí v rámci Okruhu 2, členěných na jednotlivé
projekty/aktivity realizované na území Ústeckého kraje. Na každý zajištěný
projekt/aktivitu, na který je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní
rozpočet.
17. Náležitosti projektu (popis aktivity v žádosti)
- Okruh 1:
Popis jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace v žádosti musí být
vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení. Popis
jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace, na kterou je požadována
podpora musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 1.
- Okruh 2:
Popis projektu/aktivity v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo
usnadněno její vyhodnocení. Popis aktivity, na kterou je požadována podpora,
musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 2.
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18. Splnění následujících podmínek pro poskytnutí dotace žadatel doloží
v přílohách žádosti
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1 i Okruh 2) u právnických osob:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

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;
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;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii;
čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
projektu (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu
formuláře);
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
 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,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
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 (viz vzorový
formulář žádosti);
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 (viz vzorový formulář žádosti);
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i)

j)

k)
l)

m)

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 (viz vzorový
formulář žádosti);
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 (viz
vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
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,
a to v originále;
projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;
- další povinné přílohy pro Okruh 1:

n)

kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů;

o)

čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče
pro konkrétního občana s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla
indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále;

p)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti), a to v originále;
- další povinné přílohy pro Okruh 2:

q)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti), a to v originále.
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1) u fyzických osob:

r)

potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti léčebné rehabilitační péče,
a to v originále;

s)

projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;

t)

ověřený doklad o trvalém bydlišti v Ústeckém kraji (vydává oddělení
evidence obyvatel v místě trvalého bydliště), a to v originále.

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání dotace
předloží příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované
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v souladu s č. XII. Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání jsou přílohou
č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy dotačního programu:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/případu zajištění léčebné rehabilitace/aktivity
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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