Program č. 7.5 – Poznáváme kulturu
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
Číslo a název oblasti podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch
Číslo a název programu: 7.5 Poznáváme kulturu
Podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních a středních
škol v Libereckém kraji dle Zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) a jejich doprovodu
Účel podpory
na připravených aktivitách příspěvkových organizací
Libereckého kraje a dalších vybraných institucí pro oblast
kultury (viz Katalog aktivit). Program se nevztahuje
na mateřské školy.
Vzbudit zájem u žáků základních a středních škol
Důvody podpory stanoveného
o regionální kulturu, prohloubit jejich dosavadní znalosti
účelu
a dovednosti. Vytvořit nabídku kulturně vzdělávacích aktivit
pro školy s důrazem jejího využití pro výuku a praxi.
Správce programu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Martin Féna, tel.: 485 226 914
Kontaktní osoby programu
email: martin.fena@kraj-lbc.cz
Odkaz na webové stránky oblasti
http://dotace.kraj-lbc.cz/75-Poznavame-kulturu-r388846.htm
podpory / programu
od 2. října 2017 průběžně do vyčerpání částky určené
Lhůta pro podání žádosti
pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2018
Celkový finanční objem určený
pro toto vyhlášení programu
650.000
(v Kč)
Výše dotace a způsobilost výdajů programu
4.000
Minimální výše dotace (v Kč)
15.000
Maximální výše dotace (v Kč)
Maximální výše dotace kraje ze
70
způsobilých výdajů (v %)
Maximální počet žádostí, které
3
může podat jeden žadatel v této
výzvě do programu
- výdaje (náklady) bezprostředně související s účastí škol
Způsobilé výdaje
-

-

na aktivitách vybraných institucí pro oblast kultury,
výdaje (náklady) musí být prokazatelně vynaloženy
během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a
musí být doloženy kopiemi prvotních dokladů,

výdaje na nákup služeb souvisejících se zajištěním
dopravy
výdaje na nákup pohoštění (žáci + doprovod)
vstupné do expozic, na výstavy a na programy
výdaje na cestovné (doprovod + vyúčtování jízdného
MHD dětí)

Nezpůsobilé výdaje

-

mzdové výdaje, zákonné sociální a zdravotní
pojištění, ostatní mzdové a sociální náklady a platby
za provedenou práci (DPP/DPČ) na projekt, v
poměrné části v rozsahu 1 denního platu
učitele/vychovatele/asistenta – doprovodu (mohou
být uplatněny pouze jako spoluúčast žadatele)

-

výdaje na běžné provozní náklady žadatele
nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky
bankám;
nákup alkoholických nápojů, cigaret a omamných látek
všechny ostatní výdaje

-

Ostatní podmínky programu

A.

Okruh
způsobilých
žadatelů:

B.

Omezení
podpory:

C.

Forma podpory:

D.

E.

F.

G.

-

Vzdělávací instituce dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon),
program se týká základních a středních škol, středisek volného času,
základních uměleckých škol.
- Na jeden projekt (návštěva aktivity třídou/skupinou základní nebo
střední školy) nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.
- Program se nevztahuje na mateřské školy.
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Termín realizace
Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018
aktivit:
Žádost je nutné podat elektronicky a písemně na předepsaném formuláři
žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 nebo
2018.
 Elektronicky – prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje:
http://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/SendFO/ Elektronicky je
podáván pouze formulář žádosti o dotaci, bez požadované přílohy č. 1.
Způsob, termín
 Písemně – na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury,
a místo podání
památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
žádosti:
případně prostřednictvím datové schránky. Písemně je podáván
podepsaný formulář žádosti o dotaci včetně požadované přílohy č.
1.
Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí o dotaci
je stanoveno na 30. 4. 2018, do 17,00 hodin. Rozhodující pro určení
podání žádosti je datum a čas přijetí Krajským úřadem Libereckého
kraje.
Pouze v písemné podobě:
- vyplněný tiskopis „Podrobný popis projektu“ včetně informace o
Povinné přílohy
vybrané aktivitě, předběžné kalkulaci dopravy a vyčíslení dalších
k žádosti:
uznatelných nákladů – např. náklady na mzdy pedagogického doprovodu,
vstupné, svačiny atd. (příloha č. 1 žádosti)
Kritéria pro
Závazná kritéria pro hodnocení projektů dle Statutu Dotačního fondu
1. Význam projektu z hlediska dopadu na území: (váha 10 %)
hodnocení,
a) projekt regionálního (celokrajského) významu
15 bodů
bodová škála
b) projekt nadregionálního významu
10 bodů
kritérií,
c) projekt mikroregionálního významu:
5 bodů
případně váhy
d) projekt místního významu:
0 bodů
kritérií:

2. Vazba projektu na další aktivity v území : (váha 15 %)
a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou
letech zrealizovaný projekt či aktivitu
10 bodů
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu,
ale žadatel plánuje další aktivity v území
5 bodů
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb
0 bodů
3. Forma právní subjektivity příjemce: (váha 15%)
a) obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace
15 bodů
b) Příspěvkové organizace zřízení obcí nebo krajem, zájmová sdružení
právnických osob
10 bodů
c) Obchodní společnosti s podílem obcí a kraje, ostatní subjekty
neuvedené
5 bodů
d) Podnikatelské subjekty a fyzické osoby nepodnikající
0 bodů

H.

Lhůty pro
rozhodnutí o
žádosti:

I..

Oznámení o
schválení
/neschválení
podpory:

J.

Právní forma:

Specifická kritéria programu Poznáváme kulturu:
1. Velikost cílové skupiny zasažené projektem: (váha 60%)
a) skupina/třída 40 žáků a více
15 bodů
b) skupina/třída 16-39 žáků
10 bodů
c) skupina/třída do 15 žáků
5 bodů
Mgr. Martin Féna
Konzultace žádostí tel.: 485 226 914
do 27.4.2018
email: martin.fena@kraj-lbc.cz
V elektronické podobě
přes webové stránky
Libereckého kraje:
http://ginisweb.krajod 2.10.2017
lbc.cz/Gordic/Ginis/App/SendFO/
Příjem žádostí
do 30.4.2018,
Podepsaný originál včetně příloh
17 hodin
přes datovou schránku či v tištěné
podobě odboru kultury,
památkové péče a cestovního
ruchu nebo podatelna KÚ LK.
Kontrola
Určení zaměstnanci odboru
do 15 dnů
administrativního
kultury, památkové péče a
od přijetí žádosti
souladu žádostí
cestovního ruchu
Výbor cestovního ruchu,
do 30 dnů
Hodnocení a návrh
památkové péče a kultury
od kontroly
na přidělení
Zastupitelstva LK ve spolupráci
administrativního
podpory
s Kulturní komisí Rady LK
souladu žádosti
do 30 dnů od
Projednání návrhu
Rada Libereckého kraje
hodnocení
výborem
do 30 dnů od
Schválení návrhu
Zastupitelstvo Libereckého kraje projednání návrhu
Radou LK
Písemně, po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí a neposkytnutí
dotací, nejpozději do 15 dnů od ověření usnesení.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

-

K.

Doklady
požadované
k uzavření
smlouvy:

-

L.

Způsob
financování:

M.

Podmínky
vyúčtování:

N.

Ostatní:

-

Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u
příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů.
Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána
dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zřízeno více
bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu,
doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému
vyúčtování;
Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v
originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní
Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.
Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v roce 2017 některý z dokladů již doložen, může být
předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu.
Dotace bude poskytnuta po realizaci a předložení závěrečného vyúčtování
projektu bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený ve
smlouvě o dotaci (tzn., že si žadatel celý projekt předfinancuje)

- Dle smlouvy o poskytnutí dotace
- žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém
období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné
prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak
bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila
platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je
získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má
povinnost opatřit si je sám;
Hodnocení jednotlivých projektů, resp. sestavení pořadí, bude probíhat
průběžně na základě data a času doručení písemné žádosti, tj. na písemné
žádosti se vyznačí datum a čas, kdy byla žádost doručena na Krajský úřad
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, avšak maximálně do výše
celkové alokované částky určené na program.
- v případě stejného data a času přijetí více žádostí a nedostatečné alokované
částky pro poskytnutí dotace daného programu může být finanční dotace
žadatelům snížena, v ostatních případech bude přiznaná dotace poskytována v
plné požadované výši,
- doporučení pro žadatele:
- v žádosti o dotaci, na s. 3 vyplňte v tabulce Výstupy parametrů projektu
/ akce pouze jeden, a to následující: Název parametru / Měrná jednotka /
Hodnota parametru – Doba trvání akce / den / počet dnů trvání konkrétní
akce nikoli počty žáků / studentů. Počty účastníků programu (žáků /
studentů) vyplňte v příloze č. 1 k žádosti o dotaci, s. 2 - Velikost cílové
skupiny zasažené projektem.
Program 7.5 „Poznáváme kulturu“ je v souladu s platnými předpisy:
„Statut Dotačního fondu Libereckého kraje“, a „Zásady pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje“. Žadatel je povinen se
s nimi seznámit.

Pozn.:
1) nedílnou součástí vyhlášeného programu musí být Hodnotící formulář (viz. příloha č. 3 a 4) a vzor
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK (viz. příloha č.5) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (viz. příloha č.6)
2) na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutím dotace z programu
nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.
3) nedílnou součástí vyhlášeného programu je katalog aktivit (excel- tabulka)

Hodnotící formulář
Pozn. část hodnocení I – II provádí správce oblasti podpory,
část III - provádějí příslušné komise, výbory popř. jiné orgány v návaznosti na konkrétní podmínky oblasti
podpory

I. Identifikační údaje
Číslo a název oblasti podpory
Číslo a název programu
Název projektu

7 Kultura, památková péče a cestovní ruch
7.5 Poznáváme kulturu

Žadatel
Požadovaná výše dotace
(% z celkového rozpočtu projektu)

………………..… Kč

(………%)

II. Administrativní soulad
ano

ne

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a
podmínkami vyhlášeného programu
požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace
žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí
žádost obsahuje všechny požadované přílohy
Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další
hodnocení.
V případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.)

hodnocení provedl(a)……………………. dne …………….…… podpis……………………..

III. Hodnocení žádosti
1. Závazná kritéria
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

a) význam projektu z hlediska dopadu na území
b) vazba projektu na další aktivity v území
c) forma právní subjektivity příjemce
Celkové hodnocení míry naplnění závazných kritérií
(bodový součet)

konečný
počet bodů

10%
15%
15%

Komentář:

2. Specifická kritéria
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

a) velikost cílové skupiny zasažené projektem
Celkové hodnocení míry naplnění specifických
kritérií (bodový součet)

konečný
počet bodů

60%

Komentář:

Celkové hodnocení projektu:
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace
Doporučení:
a) Projekt je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši ………………………… Kč
b) Projekt není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
Číslo a název oblasti podpory
/ programu : 7.5 Poznáváme
kulturu
Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení : 2016
část II. - hodnocení správce
oblasti podpory

část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

Žadatel

Název projektu

Popis projektu

Výstupy projektu

Celkové
výdaje
projektu

Požadovaná výše
dotace
Kč

celkem:

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………

%

0,00

Administrativní soulad
(projekt je v souladu
s účelem a podmínkami
programu a je způsobilý pro
další hodnocení) ANO/NE

část III. - hodnocení komise

Závazná
kritéria
hodnocení
(body)

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

