Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2016

„Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“
I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti využití volného času dětí a
mládeže je v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:





zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
usnesením vlády ČR z 12. května 2014 č. 342 ke Koncepci podpory mládeže na
období 2014-2020.

2. Cíle dotačního programu
 podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
 podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
 podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů,
 vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak
v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a
mládež,
 navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže,
 rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
 podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci,
ke vzájemné toleranci a respektu.
3. Okruh žadatelů
Dotační program je určen pouze pro NNO, která má ve svých stanovách zakotvenu práci
s dětmi a mládeží, jako právnická osoba vznikla nejpozději 1 rok před datem uzávěrky
přijímání žádostí a současně náleží k některému z níže uvedených typů:
 spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji,
 ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji,
 obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se sídlem v Jihomoravském kraji.
Žadatelem nemůže být:
 právnická osoba zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, nebo školská právnická
osoba,
 právnická nebo fyzická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu,
 právnická nebo fyzická osoba předkládající projekt zaměřený na oblast tělovýchovy a
sportu,
 právnická nebo fyzická osoba zaměřená na činnost v oblasti národnostních menšin,








právnická nebo fyzická osoba předkládající projekt zaměřený na oblast národnostních
menšin,
právnická nebo fyzická osoba zaměřená na činnost v oblasti prevence drog,
kriminality a dalších negativních jevů,
právnická nebo fyzická osoba předkládající projekt zaměřený na oblast prevence drog,
kriminality a dalších negativních jevů,
právnická nebo fyzická osoba působící v oblasti poskytování sociálních služeb dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
právnická nebo fyzická osoba předkládající projekt zaměřený na poskytování
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
právnická nebo fyzická osoba zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou nebo
jednostrannou činností (např. pouze organizováním nárazových volnočasových akcí,
aktivit či táborů bez návaznosti na celoroční činnost).

4. Výše celkové částky určené na dotační program
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program
činí 1 096 204 Kč.
5. Předmět dotace
Dotace bude poskytována na neinvestiční výdaje v rámci dvou prioritních oblastí:
 podpora participace
 podpora tvořivosti
Žadatel o dotaci může předložit pouze jeden projekt zaměřený výhradně na jednu ze dvou
prioritních oblastí.
Podporou participace se rozumí podpora aktivit a akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní),
které vedou děti a mládež k:
 rozvoji zájmu o dění ve společnosti,
 poskytnutí možnosti vyjádřit se k tématům, které se mladých lidí bezprostředně týkají,
 posilování komunikačních schopností a právního vědomí.
Podporou tvořivosti se rozumí podpora aktivit a akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní), které
vedou děti a mládež k:
 rozvoji kreativity, tvůrčí činnosti, vynalézavosti a novým nápadům,
 posilování otevřenosti, vnímavosti, zvídavosti a estetické senzitivnosti,
 využití vlastní představivosti a fantazie,
 rozvoji manuální zručnosti a využívání nových technologií.
U obou oblastí je z dotace možné hradit pouze následující položky potřebné k zabezpečení
konkrétních aktivit nebo akcí (délka pobytu u akcí max. 5 dní):
 dopravu,
 cestovné (včetně převozu materiálu),
 ubytování,
 výdaje na stravu a nákup potravin,
 vstupné,
 nákup spotřebního materiálu.
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II. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Výše dotace
Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
2. Minimální podíl spoluúčasti žadatele vyjádřený v procentech
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových
výdajů na projekt (jiným zdrojem nesmí být finanční prostředky přidělené v roce 2016
NNO z rozpočtu MŠMT ČR nebo z rozpočtu Jihomoravského kraje). Do vlastních nebo
jiných zdrojů nelze zahrnout finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví
žadatele.
3. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace
Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016.
4. Platební podmínky
Dotace bude příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bezhotovostním převodem
na účet příjemce dotace jednorázovou splátkou, nestanoví-li smlouva jinak.
5. Neuznatelné výdaje projektu1
 drobný dlouhodobý hmotný majetek,
 úhrada výdajů na pohoštění, alkoholické nápoje a cukrovinky (výjimku tvoří nákup
cukrovinek jako odměna pro děti a mládež v rámci pořádaných aktivit a akcí),
 dary a ceny (neplatí pro drobné odměny pro děti a mládež v rámci pořádaných aktivit
a akcí)
 provozní náklady (nájem, energie, telefony, poštovné, kancelářský materiál,
propagace, aj.)
 výdaje na nákup výpočetní techniky, kancelářské techniky či spotřební elektroniky
 úhrada pořízení investičního majetku,
 platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu.
 výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu
komerčními prodejci,
 nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,
 leasing,
 financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
 úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,
 úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
 úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální a
zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO
 vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží.

1

) Neuznatelné výdaje projektu jsou výdaje, které nelze zahrnout do celkových nákladů projektu
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6. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Příjemce nesmí poskytovat
finanční prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná
o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.
7. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Pásková, referentka pro mládež a EVVO
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, pracoviště Cejl 73, kancelář č. 162
tel. 541 658 301
e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz
III. Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
1. Vyhlášení dotačního programu
Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, na webových stránkách Jihomoravského kraje www.krjihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace → Dotační portál JMK → Vzdělávání, sport a volný
čas) a na školském portálu JMK www.jmskoly.cz (sekce Dotace a granty → Dotační
programy odboru školství JMK).
2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
 Žádosti se podávají ve lhůtě od 11. 01. 2016 do 19. 02. 2016.
 Elektronický formulář žádosti (příloha č. 1 dotačního programu) je k dispozici na
dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi
formuláře a odešle ji prostřednictvím elektronické aplikace. Následně obdrží do emailu kontrolní kód, který slouží ke kontrole stavu žádosti.
 Elektronicky vyplněný formulář se vytiskne a včetně povinných příloh odevzdá na
podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo odešle poštou na adresu:
Jihomoravský kraj, odbor školství, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Ke splnění lhůty
pro podání žádosti stačí, aby žadatel předal žádost adresovanou Jihomoravskému kraji
k poštovní přepravě v poslední den lhůty.
3. Náležitosti žádosti
Každý žadatel smí předložit do tohoto dotačního programu pouze jednu žádost zaměřenou
výhradně na jednu ze dvou prioritních oblastí. V případě podání více žádostí budou
všechny podané žádosti administrátorem vyřazeny.
Povinné přílohy žádosti:
 fotokopie platných stanov či jiné zákonem stanovené evidence,
 doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce,
 fotokopie dokladu o zřízení/vedení běžného účtu,
 podrobný popis projektu včetně popisu činností souvisejících s projektem,
 položkový rozpočet projektu na celou dobu jeho realizace,
 doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele,
zda má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu (doloží pouze plátci
DPH)
 čestné prohlášení o podílu právnických osob.
Nepovinná příloha žádosti:
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výroční zpráva za rok 2014 nebo 2015

Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele,
zejména ty, které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace, nebo
k posouzení bonity žadatele.

Dlouhodobost a
systematičnost Potřebnost Přehlednost
Přehlednost projektu
práce organizace projektu
rozpočtu
s dětmi a mládeží

4. Hodnocení žádosti
Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami, které jsou v souladu s
vyhlášeným dotačním programem, podané ve lhůtě pro podávání žádostí. Žádosti, které
nesplní podmínky dotačního programu nebo nejsou doručeny řádně a včas, budou
administrátorem vyřazeny.
Žádosti, korektní po formální i obsahové stránce, budou dále hodnoceny dle následujících
kritérií:
Maximální
Bodové
Hodnotící kritérium
počet
hodnocení
bodů
srozumitelně a věcně formulovaný cíl projektu

0-5

přehledné zpracování postupu realizace projektu
včetně předpokládaného harmonogramu

0-5

konkrétně definovaná cílová skupina

0-5

přehlednost a přiměřenost rozpočtu vzhledem k
cíli a obsahu projektu

0-15

15

potřebnost a očekávaný přínos projektu pro
cílovou skupinu, samotného žadatele a širší
veřejnost

0-15

15

organizace pracuje s dětmi a mládeží pravidelně a
systematicky v průběhu celého roku a déle než
jeden rok

1-5

5

Výroční
zpráva

Hranice
spoluúčasti

spoluúčast mezi 35,01 - 40 %

15

4

spoluúčast mezi 40,01 - 45 %

7

spoluúčast vyšší než 45 %

10

10

výroční zpráva, která dokumentuje činnost a
hospodaření organizace za rok 2014 nebo 2015
Maximální počet bodů celkem
5

5

5
65

Komentář k hodnotícím kritériím:
Přehlednost projektu
Kritérium hodnotí jasně a srozumitelně formulovaný cíl projektu a dále přehledný postup, jak
vytyčeného cíle dosáhnout, včetně provázanosti postupu realizace projektu s časovým
harmonogramem.
Cílovou skupinou se rozumí lidé, kteří budou mít prospěch z konečných výstupů projektu.
V projektu je žádoucí cílovou skupinu vymezit tak, aby bylo zřejmé, pro koho je projekt určen
(děti, dospělí, organizovaná či neorganizovaná mládež, velikost skupiny, znalost potřeb cílové
skupiny a dosavadní zkušenosti s prací s cílovou skupinou).
Přehlednost rozpočtu
Kritérium hodnotí jednak přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám projektu ve
smyslu podhodnocení či nadhodnocení celé akce, a také přehlednost rozpočtu včetně dělení na
jednotlivé rozpočtové položky.
Potřebnost projektu
Kritérium hodnotí, zda je projekt pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže v dané
lokalitě potřebný a zda jeho realizace bude mít znatelný přínos pro cílovou skupinu a rozvoj
další činnosti samotné organizace (žadatel by měl v projektu zdůvodnit, proč by měl být
projekt realizován, kde jsou jeho hlavní přínosy pro cílovou skupinu, samotnou organizaci a
širší veřejnost).
Dlouhodobost a systematičnost práce organizace s dětmi a mládeží
Kritérium zvýhodňuje organizace, které s dětmi a mládeží pracují déle než jeden rok, přičemž
v rámci bodového hodnocení se připočítá jeden bod za každý další rok prokázané pravidelné
a systematické práce s dětmi a mládeží. Organizace, které vykáží činnost pětiletou a delší,
obdrží maximální počet bodů dané pro toto kritérium. Rozhodující bude rok registrace
žadatele na přiložených stanovách organizace.
V projektu žadatel zhodnotí svou činnost s dětmi a mládeží a současně uvede, jak často
organizuje schůzky, víkendové akce, tábory a jiné činnosti pro cílovou skupinu.
Hranice spoluúčasti
Kritérium zvýhodňuje ty žadatele, kteří se podílí na spolufinancování projektu vyšším
poměrem.
Výroční zpráva
Doporučená struktura výroční zprávy:
 základní údaje o organizaci
 členská základna
 aktivity a projekty realizované v roce 2014 nebo 2015
 hospodaření organizace za rok 2014 nebo 2015 (náklady, výnosy)
Ve lhůtě nejpozději do 15. 4. 2016 bude rozhodnuto o žádostech ve smyslu splnění podmínek
dotačního programu a bude určeno jejich pořadí v návaznosti na získané bodové hodnocení.
5. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne orgán Jihomoravského kraje příslušný podle
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Na poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Jihomoravský
kraj si vyhrazuje právo dotační program zrušit.
Informace o výsledku dotačního řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá na
internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a
dotace → Dotační portál JMK → Vzdělávání, sport a volný čas) a školském portálu
www.jmskoly.cz (sekce Dotace a granty → Dotační programy odboru školství JMK).
S úspěšnými žadateli uzavře Jihomoravský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Tento dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 126. schůzi konané dne
3. 12. 2015 usnesením č. 8276/15/R126.
Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem „Naplňování Koncepce podpory mládeže
v Jihomoravském kraji“ byl zpracován na základě Dotačních pravidel schválených na
18. zasedání ZJMK konaném dne 30. 4. 2015 usnesením č. 1782/15/Z 18.
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