1. Základní informace
Název programu
Cíl programu
Rozdělení programu

Popis a rozsah programu

Lokalizace programu

Program podpory projektů z oblasti mezinárodní spolupráce pro rok
2009
Navázání, udržení a rozvoj mezinárodní spolupráce neziskových subjektů a
obcí z Královéhradeckého kraje a podpora mezinárodní prezentace
Královéhradeckého kraje
MS-DA-2009 (značka programu, uveďte k názvu projektu)
akce konané na území Královéhradeckého kraje s mezinárodním
významem
- společné akce se zahraničními partnery v oblasti společného
setkávání občanů (výměnné pobyty), výměny zkušeností (výměnné
stáže), volnočasových aktivit (setkávání zájmových organizací apod.),
kultury (hudební, divadelní či filmové festivaly apod.) a sportu
(sportovní turnaje na profesionální i amatérské úrovni), které se
uskuteční na území Královéhradeckého kraje
MS-ZA-2009 (značka programu, uveďte k názvu projektu)
akce konané mimo území České republiky
- společné akce se zahraničními partnerskými organizacemi či obcemi
v oblasti společného setkávání občanů (výměnné pobyty), výměny
zkušeností (výměnné stáže), volnočasových aktivit (setkávání
zájmových organizací apod.), kultury (hudební, divadelní či filmové
festivaly apod.) a sportu (sportovní turnaje na profesionální i
amatérské úrovni), které se uskuteční v zahraničí
Program podporuje rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na
bázi reciprocity. Je brán zřetel na dohody o spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a partnerskými regiony. Program se vztahuje na
již navázanou nebo nově navazovanou spolupráci v rámci projektů
samostatně organizovaných obcemi a neziskovými subjekty. Program
podporuje projekty zaměřené na reprezentaci kraje v zahraničí.
Grant se poskytuje na projekty organizované zejména na území Evropy ve
prospěch občanů Královéhradeckého kraje a členů partnerských organizací
realizátora.

2. Vymezení okruhu žadatelů
Okruh žadatelů o dotaci z
programu
Podmínky poskytnutí
grantu

Obce a jimi zřízené organizace se sídlem na území Královéhradeckého kraje
(kromě škol a školských zařízení), právnické osoby, jejichž hlavním
předmětem činnosti není podnikatelská činnost a které mají sídlo na území
Královéhradeckého kraje
Žadatelem o podporu nesmí být právnická osoba:
- které byla přidělena dotace na uvedený projekt z jiného grantového
programu Královéhradeckého kraje
- na jejíž majetek byl prohlášen 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, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče, případně s předmětem činnosti
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 poskytované podpory;
- která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji;
- 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;

3. Ekonomická část programu
Přijatelné výdaje a
maximální podíl grantu na
celkových nákladech
projektu

Nepřijatelné výdaje

Platební podmínky
Maximální výše grantu

- nejvýše 70% nákladů na (mezinárodní) dopravu českých účastníků do
zahraničí a zpět (bude dotován prokazatelně nejlevnější a nejvýhodnější
způsob dopravy – turistická třída v případě letecké dopravy, II. třída
v případě vlakové dopravy)
- náklady na ubytování, stravování a místní dopravu, maximálně však
500,- Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR a
700,- Kč na osobu a den pro českého účastníka akce v zahraničí
- náklady na programové zajištění (nájemné prostor pronajatých
v souvislosti s konáním akce, věcné ceny do soutěží)
- tyto náklady musí být podrobně a přehledně rozepsané na účetních
dokladech
- mzdové náklady
- náklady na překlady a tlumočení
- náklady na zpracování projektu
- dary a kapesné
- náklady na přípravné studie nebo přípravné činnosti
- další náklady neuvedené v přijatelných výdajích
Peněžní prostředky se převádějí jednorázově bezhotovostně na účet příjemce
po uzavření smlouvy. Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků
se řídí podmínkami specifikovanými ve smlouvě.
50 000,- Kč

4. Vyhodnocení realizace projektu a vyúčtování
Žadatel poskytne vyhodnocení realizace projektu společně s konečným vyúčtováním a kopiemi dokladů na
odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k rukám Mgr. Michaely Flídrové
nejpozději do 31. prosince 2009. Vyhodnocení projektu společně s konečným vyúčtováním musí být dodáno
jak v písemné, tak v elektronické podobě. V případě ukončení aktivity v průběhu roku předloží příjemce toto
vyúčtování i závěrečnou hodnotící zprávu nejpozději do 1 měsíce od ukončení dotované aktivity.
Nedodržení lhůty je považováno za nedodržení podmínek poskytnutí grantu. Veškeré změny oproti uzavřené
smlouvě musí příjemce do 8 dnů písemně oznámit odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje pro sepsání dodatku ke smlouvě. Přidělený grant z rozpočtu Královéhradeckého
kraje za rok 2009 musí být zcela vyčerpán a řádně vyúčtován k 31. prosinci 2009.

5. Obsahové náležitosti žádosti
Obsahové náležitosti
Povinné přílohy žádosti

- žádost musí být vyplněna v systému Benefit
https://benefit.kr-kralovehradecky.cz
- kopie smlouvy o zřízení (již existujícího) běžného účtu
- čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči finančnímu úřadu a
Královéhradeckému kraji
- u neziskových organizací kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k
činnosti

6. Hodnocení projektu
Kritéria pro posuzování
projektů

- efektivní využití finančních prostředků
- výsledky předchozí činnosti
- perspektiva využití navázaných kontaktů do budoucna
- počet účastníků projektu a rozsah působnosti projektu
- vlastní podíl žadatele na financování projektu

Projekt bude hodnocen v rámci stupnice 1-3-5, kde 5 představuje nejlepší hodnocení.

7. Způsob podání projektů
Vyhlášení dotačního řízení Radou kraje
11. března 2009
Termín pro podávání žádostí
10. dubna 2009
Sepsání dohod a vyplácení přidělených dotací
květen - červen 2009
Konečné vyúčtování dotací příjemci
31. prosinec 2009
Termín vyhlášení výsledků O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném
zasedání orgánů Královéhradeckého kraje po termínu uzavření hodnotícího
výběru projektů
řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů,
které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o
hodnotícím řízení písemně vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy.
Krajský úřad zveřejní seznam všech podpořených projektů na internetové
stránce kraje.
Způsob a místo podání
a) v systému Benefit a doporučeně poštou:
Žadatel vyplní žádost o grant v sytému Benefit https://benefit.kržádosti
kralovehradecky.cz, vyplněnou žádost vytiskne a zašle ji spolu s povinnými
přílohami na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oddělení mezinárodních vztahů
Mgr. Michaela Flídrová
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 3
Termíny a podmínky
podání projektů

Způsob a místo podání
vyúčtování

b) v systému Benefit a osobně na podatelnu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
Žadatel vyplní žádost o grant v sytému Benefit https://benefit.krkralovehradecky.cz, vyplněnou žádost vytiskne a spolu s povinnými
přílohami ji donese osobně na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje:
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
Datem podání se rozumí datum podání na poště nebo datum podání na
podatelně krajského úřadu. Obálka musí být zalepená a označená značkou
programu.
a) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oddělení mezinárodních vztahů
Mgr. Michaela Flídrová
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 3
b) osobně na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Obálka musí být zalepená a označená značkou programu.

8. Doplňující informace
- maximální délka dotovaného pobytu v ČR i v zahraničí je 7 kalendářních dnů, včetně dne příjezdu a
odjezdu
- žadatel smí podat v rámci vyhlášeného programu nejvýše 1 žádost
- do výběrového řízení jsou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na
předepsaném formuláři (tzn. na žádosti v systému Benefit), obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez
dalších formálních nedostatků
- zaslané žádosti o grant včetně příloh se nevracejí
- pořadatel akce je povinen při propagaci akce (v médiích apod.) uvést skutečnost, že akce je podporována
Královéhradeckým krajem, při tom může využít logo kraje

- grant je poskytován zálohově a lze jej použít jen na účel uvedený ve smlouvě
- na grant z rozpočtu kraje není právní nárok
- žadatel musí vést odděleně vlastní účetní deník pro daný program a všechny účetní doklady očíslovat
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu
projektu a výši poskytnuté podpory.
Oddělení mezinárodních vztahů, Odbor kancelář hejtmana
Kontaktní
Mgr. Michaela Flídrová, Tel.: 495 817 125, e-mail: mflidrova@kr-kralovehradecky.cz
osoby:
Bc. Kateřina Kupečková, Tel.: 495 817 353, e-mail: kkupeckova@kr-kralovehradecky.cz

