Zásady Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje
Článek 1 : Úvodní ustanovení
1) Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11.
2015, v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje,
účelově určený peněžní fond s názvem „Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje“ (dále jen
„Fond“).
2) Při použití prostředků Fondu se postupuje v souladu s těmito Zásadami Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
3) Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, možnosti a postupy při poskytování podpor (dotací).

Článek 2 : Vymezení pojmů
Pro účely Zásad se rozumí:
Dotací peněžní prostředky poskytnuté z Fondu na stanovený účel. Dotací není příspěvek kraje na
provoz jím zřízené příspěvkové organizace poskytovaný dle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
Dotačním programem souhrn věcných, časových a finančních podmínek poskytnutí a čerpání Dotace.
Programovou dotací dotace na úhradu nákladů nebo části nákladů na realizaci Projektu dle žádosti,
podané na základě vyhlášeného Dotačního programu, o jejímž poskytnutí bylo po provedeném
hodnocení rozhodnuto příslušným orgánem kraje.
Administrujícím odborem ten odbor krajského úřadu, který daný dotační program realizuje a
administruje a do jehož kompetence daná oblast podpory spadá, zároveň je příkazcem operace.
Příjemcem dotace fyzická nebo právnická osoba, která splňuje další podmínky dle těchto Zásad a
které byla dotace poskytnuta.
Smlouvou o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva, uzavíraná s náležitostmi dle § 10a odst. 5 a
násl. zákona č. 250/2000 Sb.
Správcem Fondu je odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Článek 3 : Účel Fondu
1) Užití finančních prostředků Fondu je vedeno snahou podporovat v rámci možností Ústeckého
kraje (dále také jako ,,Kraj“) a v souladu s jeho prioritami, strategickými dokumenty a za
respektování příslušných předpisů, upravujících poskytování podpory, všestranný rozvoj území
Kraje a uspokojování potřeb jeho občanů, a to zejména v oblastech:
a) děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
b) aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
c) kultura a památková péče,
d) věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
e) zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
g) rozvoj venkovských obcí
h) podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
i) požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
j) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
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k) řešení ekologických škod,
l) podpora podnikání,
m) poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.
2) Podpora Kraje z Fondu dle těchto Zásad je prováděna formou programových dotací.
3) Návrh rozpočtu Fondu je zpracován jako výčet jednotlivých Dotačních programů
s předpokládaným finančním objemem a takto je projednán v orgánech kraje. Všechny Dotační
programy realizované jedním Administrujícím odborem, obvykle věcně odpovídající jeho
zaměření, tvoří dotační oblast.
4) O přesunech prostředků mezi jednotlivými dotačními oblastmi v rámci Fondu rozhoduje Rada
Ústeckého kraje. Souhrnný materiál s návrhy jednotlivých Administrujících odborů předkládá
Správce fondu.

Článek 4 : Tvorba Fondu
1) Zdrojem Fondu jsou:
a) přidělené finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši schválené
Zastupitelstvem kraje;
b) úroky z prostředků Fondu vedených na zvláštních samostatných bankovních účtech a
výnosy z ostatních forem zhodnocení prostředků Fondu;
c) účelové finanční prostředky poskytnuté ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu a
státních fondů na podporu oblastí uvedených v Článku 3;
d) převedený zůstatek finančních prostředků Fondu k 31. 12. předchozího roku;
e) jiné prostředky (dary, příspěvky od jiných subjektů a z rozpočtů ÚSC, úvěr aj.);
f) vrácené finanční prostředky poskytnuté z Fondu nevyčerpané na stanovený účel
v rámci podpořených projektů;
g) zaplacené finanční sankce a příslušenství, vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí
dotace hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu;

Článek 5 : Čerpání Fondu
1) Z Fondu se hradí zejména:
a) výdaje, související s účelem tohoto Fondu dle Článku 3,
b) poplatky spojené s vedením zvláštních samostatných bankovních účtů a realizací
transakcí z účtů tohoto Fondu,
c) zpracování expertních posudků, studií a dokumentů nezbytných pro účely tohoto Fondu
dle Článku 3,
d) nahodilé výdaje vyvolané nestandardní situací a související s účelem Fondu dle Článku 3 a
jinde blíže nespecifikované.
2) O použití Fondu dle předchozího odstavce tohoto článku rozhodují orgány Ústeckého kraje
v souladu se Zákonem o krajích.

Článek 6 : Hospodaření s Fondem
1) Prostředky Fondu je možné čerpat pouze v souladu s jeho účelem a v souladu s Článkem 5
těchto Zásad.
2) Nevyčerpané prostředky Fondu přecházejí do dalších let.
3) Účetní operace týkající se hospodaření Fondu jsou součástí účetnictví kraje a jsou sledovány
na analytických účtech k vyčleněnému bankovnímu účtu a dle přidělených účelových znaků
v rámci jednotlivých programů a projektů. Správu těchto účtů zabezpečuje ekonomický
odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který zodpovídá za účtování a bankovní převody
finančních prostředků na základě pokynu příkazce operace.
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Článek 7 : Programové dotace
1) Programové dotace jsou poskytovány na základě vyhlášených Dotačních programů
schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
2) Věcnou a finanční náplň Dotačního programu navrhují příslušné Administrující odbory
v návaznosti na návrh rozpočtu nebo rozpočet Fondu.
3) Administrující odbory jsou zodpovědné za soulad Dotačního programu s právními předpisy a
těmito Zásadami. Stejně tak příslušný Administrující odbor odpovídá za plnění povinností
uložených platnými právními předpisy v rámci procesu vyhlašování, udělování, čerpání a
vyúčtování dotace.
4) Na poskytování prostředků z Fondu není právní nárok.

Článek 8 : Zrušení Fondu
1) Fond lze zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje a zůstatek Fondu se
převádí do rozpočtu Ústeckého kraje.
2) Pokud zůstatek Fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty či z veřejného
rozpočtu, bude tato část zůstatku Fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými
poskytovatelem při poskytnutí takových finančních prostředků. V případě, že nebudou
stanoveny podmínky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Zásad, naloží se s finančními
prostředky dle odstavce 1 tohoto článku Zásad.

Článek 9 : Přechodná ustanovení
1) Mimořádným příjmem do Fondu v roce 2018 budou převedené finanční prostředky z jiných
fondů Kraje, ze kterých byly před účinností těchto Zásad financovány jednotlivé programové
dotace.
2) U programových dotací, poskytnutých před účinností těchto Zásad:
a) pro vrácené prostředky se použije účet, který je uveden v příslušném ustanovení
Smlouvy o poskytnutí dotace. Vrácené prostředky jsou zdrojem Fondu pouze tehdy,
pokud je ve Smlouvě o poskytnutí dotace uveden účet Fondu,
b) přijaté prostředky z finančních sankcí a příslušenství, vyplývající ze Smluv o poskytnutí
dotace, jsou zdrojem Fondu, a pro jejich příjem bude použit účet Fondu.

Článek 10 : Závěrečná ustanovení
1) Zrušují se „Zásady Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje“ ve znění, schváleném
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.
2) Tyto Zásady schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne
23. 10. 2017, nabývají platnosti dnem jejich schválení, účinnosti dnem 1. 1. 2018 a platí pro
Dotační programy, vyhlašované po schválení těchto Zásad.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017
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