Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektů
nestátních neziskových organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod v oblasti podpory 3.2

ze dne 16. 9. 2008

č. 11/08
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen „zastupitelstvo“) v souladu s ustanovením §36
písm.d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
stanoví tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování
projektů nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) realizovaných v rámci oblasti
podpory 3.2 Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „Zásady“).
NNO se pro potřeby Zásad rozumí:
občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve
znění pozdějších předpisů,
obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů,
nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů,
církevní a náboženské společnosti založené nebo zřízené podle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
které – nejsou řízeny státem (tj. stát, územními samosprávnými celky nebo jiné
veřejnoprávní subjekty nejmenují ve správních, dozorčích a řídících orgánech
nadpoloviční většinu členů) a jsou financovány převážně (více než 50%) státem,
územními samosprávnými celky nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Čl. 2
Důvody poskytování dotací

(1)

(2)

(3)

(4)

Regionální operační program Jihovýchod (dále jen „ROP“) byl schválen na nové
programové období 2007-2013 za účelem posilování konkurenceschopnosti
regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území
regionu soudržnosti Jihovýchod.
V oblasti podpory 3.2 ROP mohou předkládat svoje žádosti NNO, které jsou dle
nezbytných a doporučených dokumentů vyhlašovatele podpory ROP - Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „RR“) děleny na veřejné a neveřejné. Veřejné
NNO mají nárok na 70%ní dotaci z prostředků ROP, zatímco neveřejné na 92,5%ní.
NNO jsou subjekty zakládané podle norem soukromého práva za účelem poskytování
služeb prospěšných veřejnosti. Finance na realizaci své činnosti získávají především
z projektů, které jsou na tyto projekty vázány (nelze je využít na krytí jiných výloh ani pro
vytváření rezerv či dofinancování jiných projektů).
Důvodem těchto Zásad je dofinancování projektů NNO v oblasti podpory 3.2 Regionálního
operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP“), které nezakládají veřejnou podporu ve
smyslu čl. 87 a násl. Smlouvy o Evropských společenských (dále jen „ Projekty“).
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Čl. 3
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
(1)
(2)
(3)

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Příjemce dotace je povinen poskytnuté prostředky
z rozpočtu kraje použít jen v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace mezi krajem
(poskytovatelem) a příjemcem (NNO).
O poskytnutí dotace rozhodne na svém zasedání zastupitelstvo případně Rada kraje
Vysočina (dále jen „rada“), na základě dokladů uvedených v čl. 4 těchto Zásad. S žadateli
o podporu bude poté uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Dotace se poskytuje ve výši 17,5% celkových uznatelných výdajů Projektu. Pravidla
způsobilosti výdajů jsou stanovena v Prováděcím dokumentu ROP JV a v Metodické
příručce způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013. Konečná částka dotace bude
upřesněna až po kontrole vyúčtování a závěrečné zprávy z realizace Projektu.
Čl. 4
Kritéria pro poskytnutí dotace

(1)

(2)

(3)
(4)

Dotaci obdrží NNO, která úspěšně zrealizuje projekt v souladu s podmínkami výzvy do
oblasti podpory 3.2 ROP, předloží žádost o poskytnutí dotace, která bude v souladu s
těmito Zásadami, na základě které bude mít platně uzavřenou Smlouvu o poskytnutí
dotace.
Žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) na předepsaném formuláři
dle Přílohy č. 1 těchto Zásad. Povinnými přílohami této Žádosti je:
- doklad o právní subjektivitě žadatele,
- kopie Smlouvy o realizaci grantového projektu v oblasti podpory 3.2 ROP mezi
žadatelem a RR,
- kopie závěrečné zprávy, jejíž součástí bude vyúčtování projektu, schválené Úřadem
Regionální rady,
- usnesení rady/zastupitelstva města/obce,na jehož území žadatel svůj projekt
realizuje, o poskytnutí dotace ve výši minimálně 5% uznatelných výdajů projektu.
Jeden žadatel může podat pouze jednu Žádost v rámci jednoho Projektu.
S žadateli, kteří předloží řádně a včas vyplněnou Žádost se všemi přílohami uvedenými
v odst. 2 tohoto článku, a u kterých zastupitelstvo (popř. rada) rozhodne o poskytnutí
dotace, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Čl. 5
Příjemci podpory

Příjemcem podpory jsou NNO vymezené v čl. 1 splňující podmínky stanovené v čl. 3, 4, a 8,
které realizují svůj Projekt na správním území vymezených měst a obcí (5 000 – 49 999
obyvatel) na území kraje Vysočina.
Čl. 6
Podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh je povinna NNO podat osobně nebo poštou na
podatelně Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, a to do 90 dnů od obdržení
závěrečné zprávy, jejíž součástí bude vyúčtování projektu, schválené Úřadem Regionální rady .
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Čl. 7
Použití dotace
(1)

Použití dotace podléhá kontrole orgánů kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o finanční kontrole). V případě, že příjemce nepoužije dotaci k účelu, na
který mu byla poskytnuta, a v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, vystavuje se
sankcím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

(2)

O změně účelu použití dotace bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Uvolňování a účtování dotací

(1)
(2)
(3)
(4)

Dotace bude převedena na účet NNO uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace na
základě výsledku kontroly provedené krajem dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Dotace bude převedena na účet žadatele nejpozději do 30-ti dnů po ukončení kontroly ve
smyslu odst. 1 tohoto článku.
Příjemce dotace účtuje poskytnuté dotace v souladu s účtovou osnovou a postupy
účtování stanovenými Ministerstvem financí ČR.
Příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta (podílu) z
nákladů realizovaného projektu, prokazuje v účetnictví výši celkových nákladů na dotovaný
projekt.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)
(4)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje
Vysočina.
Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace a příloha č. 2 –
vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na dofinancování projektu
podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 3.2.
Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.
Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 16. 9. 2008 a
schváleny usnesením č. 0370/05/2008/ZK.

V Jihlavě dne 16. 9. 2008

Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektů
nestátních neziskových organizací realizovaných v oblasti podpory 3.2
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Evidenční číslo žádosti (žadatel nevyplňuje)

Název operačního programu a oblasti
podpory, ve kterém byl projekt realizován
Název projektu

Žadatel – úplný název a sídlo

Právní forma žadatele
Kontaktní osoba, tel., e-mail
Bankovní spojení žadatele
Celkové uznatelné výdaje projektu

……………………………….Kč

Požadovaná výše podpory na dofinancování
projektu

………………………………………... Kč
………% celkových uznatelných
výdajů

Pozn. Žadatelé, kteří jsou plátcem DPH, uvádějí ceny bez DPH. Žadatelé, kteří nejsou
plátci DPH, uvádějí ceny včetně DPH.
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Příloha č. 2
Smlouva o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na
dofinancování projektu podpořeného z Regionálního
operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 3.2
(dále jen„Smlouva“)
uzavřená podle ustanovení § 262 a § 269 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
Smluvní strany
Vysočina,
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Marie Černá, náměstek hejtmana
bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava
číslo účtu: 4200063880/6800
dále jen „Kraj“
a
subjekt
se sídlem:
IČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen „Příjemce“

Čl.II
Předmět a účel smlouvy.
(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a
přijímání finanční podpory Kraje za účelem realizace financování projektu Příjemce
s názvem …(dále jen „Projekt“).
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(2) Tato smlouva se uzavírá v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na pro
poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních
neziskových organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu
Jihovýchod v oblasti podpory 3.2“ vyhlášenými Zastupitelstvem kraje Vysočina dne xx. xx.
2008 usnesením č. xxxx/xx/2008/ZK (dále jen „Zásady“).
(3) Kraj se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu, pokud naplní podmínky stanovené
v Zásadách, na úhradu výdajů vzniklých příjemci při realizaci projektu v rámci Regionálního
operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 3.2.
(4) Poskytnutí finanční podpory je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“).
Čl. III
Výše finanční podpory
(1) Příjemci je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Kraje ve výši 17,5 %
skutečně uznatelných nákladů na úhradu výdajů vzniklých příjemci při realizaci Projektu.
(2) Procentuální vyjádření výše finanční podpory je neměnné a činí vždy 17,5 % skutečně
uznatelných nákladů za celý projekt, což činí xxxxxxxxxx Kč /slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Čl. IV
Základní povinnosti Příjemce podpory
Příjemce podpory se zavazuje:
a) Řídit se podmínkami stanovenými v Zásadách.
b) Umožnit osobám pověřeným Krajem po ukončení realizace Projektu věcnou, právní,
finanční a účetní kontrolu.
c) Při prezentaci Projektu uvádět Kraj jako poskytovatele části finančních prostředků, a to
v rovnocenné marketingové pozici s ostatními poskytovateli.
d) Uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými
se tato smlouva zabývá.
Čl. V
Kontrola
(1) Kraj kontroluje využití podpory v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Příjemce je povinen poskytnout Kraji součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména
poskytnout originály účetních dokladů a výpisů z účtu či jiné doklady prokazující využití
prostředků v souladu s účelem této smlouvy. Dále je příjemce povinen poskytnout Kraji při
výkonu kontrolní činnosti výsledky všech předcházejících kontrol Projektu provedených
ostatními kontrolními subjekty.
(3) Kladným výsledkem kontroly se pro účely této smlouvy rozumí, že náklady na realizaci
Projektu byly vynaloženy v souladu s Prováděcím dokumentu Regionálního operačního
programu Jihovýchod, Smlouvou o realizaci grantového projektu v oblasti podpory 3.2
Regionálního operačního programu Jihovýchod, projektovou žádostí a touto smlouvou a lze
je považovat za skutečně uznatelné.
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Čl. VI
Platební podmínky
(1) Finanční podpora bude Příjemci poskytnuta po ukončení projektu, po prokazatelném
zaplacení skutečně uznatelných nákladů ze strany Příjemce, a po kladném výsledku kontroly
po ukončení realizace Projektu, která bude provedena ze strany Kraje.
(2) Podpora bude Příjemci poskytnuta do 30ti dnů od ukončení kontroly provedené Krajem dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), a to formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na
účet Příjemce uvedený v čl. I této smlouvy.
(3) Výše podpory uvedená v čl. II odst. 2 této smlouvy je maximální.
Čl. VII
Ukončení smlouvy
(1) Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo odstoupením
ze strany Kraje dle odst. 2, 3, 4 tohoto článku.
(2) Kraj může odstoupit od smlouvy v případě, že Příjemce nenaplní povinnosti stanovené mu
touto smlouvou.
(3) Odstoupení od smlouvy pro účely této smlouvy znamená, že Kraj má právo od Příjemce
požadovat, aby ve lhůtě, kterou mu Kraj stanoví, poskytnuté peněžní prostředky vrátil.
Pokud příjemce podpory ve stanovené lhůtě požadované prostředky Kraji nevrátí, považují
se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného
vyhotovení druhé smluvní straně.

(1)

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2)

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek či pod
nátlakem.

(3)

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných
postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Takové dodatky nabývají platnosti pouze v případě, že je schválí příslušný orgán kraje
Vysočina.

(4)

Tato smlouva byla zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
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(5)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

(6)

Vzor této smlouvy byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne xx. Xx. 2008
a schválen usnesením č. xxxx/xx/2008/ZK.

(7)

Poskytnutí Podpory Příjemci bylo projednáno na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne
xx. xx. 2008 a schváleno usnesením č. xxxx/xx/2008/ZK.

V ……. dne …….

V Jihlavě dne……

Za Příjemce

Za kraj Vysočina

……………..
Podpis

……………….
Podpis

9

