Dotační program Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu
Základní informace - program CRG012010
1.
1.1. Projednáno Výborem pro regionální rozvoj a
cestovní ruch
1.2. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého
kraje
1.3. Název grantového
programu
1.4. Cíl grantového
programu
1.5. Priorita PRK, ke
které se grantový
program vztahuje

dne

17.12.2009

dne

28.1.2010

Úprava lyžařských běžeckých tras
Podpořit úpravy stávajících lyţařských běţeckých tras v Královéhradeckém kraji v sezoně 2010/2011.

Priorita IV.F - Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu.

1.6. Opatření PRK, ke
kterému se grantový
program vztahuje

Opatření IV.F4 - Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas

1.7. Specifický cíl
opatření PRK, ke
kterému se grantový
program vztahuje

Specifický cíl Opatření IV.F4 - Zajistit dostatečnou infrastrukturu a odpovídající zázemí pro
provozování volnočasových aktivit a rekreace místního obyvatelstva a zároveň rozšíření turistické
nabídky pro návštěvníky regionu ( zvýšení kapacity, modernizace a údrţba infrastruktury pro lyţování
a zimní sporty).

1.8. Popis grantového
programu (dále jen
"programu")

Program je zaměřen na podporu úpravy stávajících lyţařských běţeckých tras (dále jen LBT) na
vymezeném území. Program není určen na značení LBT, na údrţbu a servis sněţných vozidel pro
úpravu LBT a úpravu navazujících komunikací a cest spojenou se zajištěním průjezdnosti LBT (např.
zpevnění povrchu, prokleštění, přemostění apod.)

1.9. Forma podpory

dar/dotace

1.10. Doba realizace
projektů

1.6. 2010 - 31.5. 2011

1.11. Předpokládaná
minimální výše
alokovaných
prostředků

1.000.000,- Kč

2.

Vymezení okruhu žadatelů

2.1. Specifikace okruhu
možných příjemců
podpory

nestátní neziskové organizace, svazky měst a obcí, města, obce a jejich příspěvkové organizace,
zabývající se činností související s předmětem podpory, fyzické a právnické subjekty, jejichţ předmět
podnikání se musí vztahovat k předmětu podpory

2.2. Ţadatelem o podporu nesmí být právnická nebo fyzická osoba:
- na jejíţ majetek byl vyhlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo byl návrh na
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo je v likvidaci
- která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo
pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku
- která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného grantu
- která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji, státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravotní
pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení
- která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

území Královéhradeckého kraje

2.3.

Lokalizace projektů

3.

Ekonomická část programu

3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory
náklady spojené se strojovou úpravou lyţařských běţeckých tras - cena/km trasy - 1 stopa, 2 stopy
vynaloţené výdaje (náklady) musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního
řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti
3.2. Charakter nepřijatelných výdajů z podpory
pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
kancelářské vybavení a výpočetní technika
akontace leasingu, leasingové splátky
dary, pohoštění, ceny
opatření pro moţné budoucí ztráty nebo dluhy
dluţný úrok
ztráty ze směnných kurzů
DPH, o jejíţ vrácení můţe příjemce zpětně zaţádat
tvorba kapitálového jmění (zisku)
pokuty a sankce
nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doloţit)
3.3.

Minimální výše podpory

40.000,- Kč

3.4.

Maximální výše podpory

500.000,- Kč

3.5.

Maximální možný podíl podpory na celkových
přijatelných nákladech projektu (%)

3.6.
Platební podmínky

4.

70%

Peněţní prostředky (účelově vázané) se převádějí na účet příjemce po
uzavření smlouvy. Čerpání i vyuţití těchto účelově vázaných
prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány ve
smlouvě.

Hodnocení projektů
Hodnotícím orgánem je Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Hodnotící orgán,
nebo jím zřízená komise ohodnotí projekt podle stanovených základních a specifických kritérií
V případě, ţe poţádá o dotaci na úpravu stejné trasy více subjektů, bude vybrána pro dotaci pouze jedna ţádost dle kvality
zpracování podkladů.

4.1. Základní kritéria pro posuzování projektů
výsledky předchozí činnosti a celková důvěryhodnost ţadatele
kvalitně zpracovaný Stručný popis projektu
zpracování rozpočtu (struktura rozpočtu, rozepsání poloţek atd.)
výše podílu vlastních nebo partnerských zdrojů
ekonomické vyuţití finančních prostředků
4.2. Specifická kritéria pro posuzování projektů
délka upravované LBT
navrhovaný způsob zimní údrţby (zda se bude upravovat jedna nebo dvě stopy, četnost údrţby apod.)
doba, po kterou je moţno LBT vyuţívat (průměrná délka sněhové pokrývky)
5.

Obsahové náležitosti žádosti o grant

5.1. Náležitosti formuláře žádosti
Ţádost musí být vyplněna na oficiálním formuláři v systému Benefit (https://benefit.kr-kralovehradecky.cz) do určeného data a
zároveň musí být písemná finalizovaná podoba ţádosti spolu s přílohami zaslána v daném termínu na odbor grantů a dotací
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Stručný popis projektu, který bude obsahovat zejména: vymezení území a délku LBT, celkový technický stav LBT, rozpočet,
stávající a navrhovaný způsob zimní údrţby
Kromě slovního vymezení musí být LBT vyznačena v mapě 1:50 000, případně 1:10 000, která bude samostatnou přílohou
ţádosti. (Ţadatel můţe o mapový podklad poţádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení cestovního ruchu.)
5.2. Povinné přílohy
1) ověřené kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění včetně kopie dokladu o přidělení IČ a
ustanovení oprávněného zástupce; neplatí u obcí a svazků obcí
2) poslední podaná "výroční zpráva" nebo "závěrečný účet" ţadatele včetně zprávy o hospodaření ţadatele za předchozí účetní
období; neplatí u obcí a svazků obcí
3) doklad o zřízení běţného účtu předkládajícího subjektu
4) souhlasné stanovisko majitele(ů) pozemku(ů), případně i správy KRNAP a CHKO, pokud LBT vede tímto územím nebo
územní rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona
6.

Způsob podání žádostí

6.1. Termín podání žádosti
6.2. Místo pro podání žádosti
Ţádost o podporu můţe být podána:

8.2.2010 - 31.3.2010

1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
2) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.)
6.3. Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená číslem a názvem grantového programu, plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy a
textem "Neotvírat".
Závěrečné informace
7.
7.1 Do hodnotícího řízení jsou přijaty pouze ţádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři,
obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. Doplnění chybějících údajů po ukončení termínu
podání ţádosti není moţné.
Hodnoceny jsou pouze projekty, které jsou v souladu s vyhlášeným grantovým programem a jeho podmínkami.
Zaslané ţádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.
Ţadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výší poskytnuté
podpory.
7.2. O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání orgánů Královéhradeckého kraje po termínu
uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů schválených k podpoře budou
bezprostředně po rozhodnutí orgánů Královéhradeckého kraje o přidělení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje písemně
vyrozuměni odborem grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku řízení a vyzváni k podepsání
smlouvy. Krajský úřad zveřejní seznam všech podpořených projektů na internetových stránkách kraje.
7.3. Úspěšný ţadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), které souvisejí s realizací jeho projektu,
logo Královéhradeckého kraje a text „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.
7.4. Kontaktní osoby
Odborné konzultace

Technické konzultace

Mgr.Pavlína Mazánková, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení cestovního
ruchu, tel.: 495 817 255, e-mail : pmazankova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Jan Špelda, odbor grantů a dotací, oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 499, e-mail :
jspelda@kr-kralovehradecky.cz; Andrea Mazurová, tel.: 495 817 497, e-mail: amazurova@krkralovehradecky.cz

