in

I. z.
HRADEC KRÁLOVÉ
STATUTÁRNI' MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOUENSK'É ARMÁDY 408, 502 OO HRADEC KRÄLOUÉ
-ı-r'ˇ

ODBOR
ODBOR KULTURY,
KULTURY, SPORTU
SPORTU A
A CESTOVNÍHO
CESTOVNÍHO RUCHU
RUCHU MAGISTRÁTU
MAGISTRÁTU MĚSTA
MĚSTA

Dotační program
program na
na rozvoj
rozvoj cestovního
cestovního ruchu
ruchu
Dotační
Dotace
Dotace poskytnuté
poskytnuté zZ rozpočtu
rozpočtu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové zZ Fondu
Fondu na
na podporu
podporu veřejně
veřejně prospěšných
prospěšných
projektů
projektů na
na rozvoj
rozvoj cestovního
cestovního ruchu.
ruchu. Program
Program podle
podle §
§ 10
10 cc odst.
odst. 2
2 zákona
Zákona 250/2000
250/2000 Sb.,
Sb., o
o
rozpočtových pravidlech
pravidlech územních
územních rozpočtů,
rozpočtů, schválený
schválený usnesením
Usnesením Zastupitelstva
Zastupitelstva města
města Hradec
Hradec
rozpočtových
Králové číslo
Číslo ZM/2020/835
ZM/2020/835 ze
Ze dne
dne 05.10.2020.
05.10.2020.
Králové

Název programu
programu
Název
Dotační
Dotační program
program na
na rozvoj
rozvoj cestovního
cestovního ruchu
ruchu pro
pro rok
rok 2021
2021
Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program
je zaměřen
Program je
Zaměřen na
na podporu
podporu rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu
ruchu –
- realizaci
realizaci projektů
projektů v
v období
období
od
0d 01.01.2021
01.01.2021 do
do 31.12.2021.
31.12.2021.
Dotace
Dotace může
může být
být poskytnuta
poskytnuta v
v souladu
souladu ss koncepcí
koncepcí rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu
ruchu na
na tvorbu
tvorbu produktů
produktů
cestovního
jako efektivní
cestovního ruchu
ruchu jako
efektivní nabídky
nabídky pro
pro návštěvníky
návštěvníky města,
města, na
na pořádání
pořádání akcí,
akcí, seminářů,
Seminářů,
kongresů, na
na rozvoj
rozvoj atraktivit
atraktivit a
a nabízených
nabízených služeb,
Služeb, na
na ediční
ediční a
a publikační
publikační činnost v
v obsahové
obsahové vazbě
vazbě
kongresů,
na Hradec
Hradec Králové
Králové přispívající
přispívající ke
ke zvýšení
Zvýšení návštěvnosti
návštěvnosti města,
města, na
na zkvalitnění
Zkvalitnění služeb
služeb a
a propagaci
propagaci
na
města.
města. Podporovány
Podporovány budou
budou významné
významné aktivity
aktivity a
a projekty
projekty neinvestičního
neinvestičního charakteru,
charakteru, které
které svým
svým
charakterem
charakterem naplňují
naplňují koncepci
koncepci rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu:
ruchu:
projekty rozvíjející
rozvíjející hlavní
hlavní asociační
asociační produkty
produkty města
města –
- „Urbanismus
a architektura“,
architektura",
projekty
„Urbanismus a
„Loutkářství“, „Válka
„Válka 1866“
„Encyklopedie zážitků“
„Loutkářství“,
1866“ a
a „Encyklopedie
Zážitků“
rozšíření nabídky
nabídky turistických
turistických atraktivit
atraktivit Hradce
Hradce Králové
Králové
-- rozšíření
vytvoření nebo
nebo rozšíření
rozšíření nabídky
nabídky produktů
produktů cestovního
cestovního ruchu
ruchu a
a jejich
prezentace
-- vytvoření
jejich prezentace
projekty přispívající
přispívající kk rozšíření
rozšíření nabídky
nabídky a
a zvýšení
Zvýšení kvality
kvality infrastruktury
infrastruktury a
a služeb
Služeb umožňujících
umožňujících
-- projekty
rozvoj
rozvoj cestovního
cestovního ruchu
ruchu a
a využívaných
využívaných návštěvníky
návštěvníky města
města včetně
včetně zavádění
Zavádění moderních
moderních
technologií využitelných
využitelných v
v turistickém
turistickém průmyslu
průmyslu
technologií
projekty přispívající
přispívající ke
ke zvýšení
Zvýšení počtu
počtu návštěvníků,
návštěvníků, prodloužení
prodloužení jejich
pobytu, zvýšení
Zvýšení počtu
počtu
-- projekty
jejich pobytu,
přenocování
přenocování v
v ubytovacích
ubytovacích zařízeních
ZaříZeních a
a zvýšení
Zvýšení ekonomických
ekonomických přínosů
přínosů
-- projekty
jako zajímavé
projekty přispívající
přispívající kk pozitivnímu
poZitivnímu zviditelnění
Zviditelnění města
města Hradec
Hradec Králové
Králové jako
Zajímavé turistické
turistické
destinace
desünace
-- projekty
projekty rozvíjející
rozvíjející spolupráci
Spolupráci a
a partnerství
partnerství v
v oblasti
oblasti cestovního
cestovního ruchu
ruchu
Důvody
Důvody podpory
podpory stanoveného
Stanoveného účelu
účelu
Cílem
je podpora
Cílem programu
programu v
v souladu
Souladu sS koncepcí
koncepcí rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu
ruchu je
podpora rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu
ruchu
a
jako turistické
produktů pro
a budování
budování města
města Hradec
Hradec Králové
Králové jako
turistické destinace,
destinace, rozvoj
roZvojıproduktů
pro cestovní
cestovní ruch,
ruch,
zkvalitňování
je zvýšit
Zkvalitňování infrastruktury
infrastruktury cestovního
cestovního ruchu
ruchu a
a propagace
propagace města.
města. Účelem
Učelem je
Zvýšit návštěvnost
návštěvnost
města,
jeho pozitivní
města, jeho
pozitivní vnímání
vnímání v
v ČR a
a zahraničí
Zahraničí a
a navýšení
navýšení ekonomických
ekonomických přínosů
přínosů pro
pro město.
město.
Celkový
Celkový objem
objem finančních
finančních prostředků
prostředků vyčleněných
vyčleněných v
v rozpočtu
rozpočtu města
města na
na daný
daný program
program pro
pro
příslušný
příslušný rozpočtový
rozpočtový rok
rok
Předpokládaný
Předpokládaný objem
objem disponibilních
disponibilních finančních
finančních prostředků
prostředků pro
pro tento
tento program
program v
v rozpočtu
rozpočtu města
města pro
pro
rok
je 1.700.000
rok 2021
2021 je
1.700.000 Kč
Kč (pro
(pro I.
I. a
a II.
II. kolo).
kolo).
Maximální
jednotlivém případě
Maximální výše
výše dotace
dotace v
v jednotlivém
případě
Žádat
Žádat lze
lZe o
o dotace
dotace do
do výše
výše maximálně
maximálně 80
80 %
% celkových
celkových nákladů
nákladů na
na akci.
akci.
Jeden
jednom druhu
Jeden projekt
projekt –
- akce
akce může
může být
být podpořen
podpořen pouze
pouze v
v jednom
druhu dotačního
dotačního programu.
programu.
Dotace
Dotace nebude
nebude poskytnuta
poskytnuta na
na investiční
investiční náklady.
náklady.
Kritéria
Kritéria pro
pro hodnocení
hodnocení žádostí
žádostí
Každá
Každá žádost
žádost bude
bude zhodnocena
Zhodnocena pro
pro stránce
stránce formální,
formální, věcné
věcné a
a obsahové.
obsahové. Komise
Komise pro
pro rozvoj
rozvoj cestovního
cestovního
ruchu
jednotlivé žádosti
ruchu zhodnotí
Zhodnotí jednotlivé
žádosti v
v kritériích
kritériích „zájmy
„Zájmy města“
města“ a
a „kvalita
„kvalita projektu“.
projektu“. Po
Po hodnocení
hodnocení
jednotlivými členy komise
jedna nejnižší
jednotlivými
komise bude
bude ze
Ze všech
všech individuálních
individuálních hodnocení
hodnocení eliminována
eliminována jedna
nejnižší a
a
nejvyšší
„zájmy města“
„kvalita projektu“,
nejvyšší dosažená
dosažená bodová
bodová hodnota
hodnota při
při hodnocení
hodnocení kritérií
kritérií „Zájmy
města“ a
a „kvalita
projektu", která
která
nebude zahrnuta
Zahrnuta do průměru hodnocení všech hodnotitelů.
hodnotitelů.

Formální,
Formální, věcná
věcná správnost
správnost a
a působení
působení žadatele
žadatele (maximálně
(maximálně 20
20 bodů)
bodů)
Soulad
Soulad žádosti
žádosti sS vypsaným
vypsaným programem,
programem, úplné
úplné a
a správné
Správné vyplnění
vyplnění údajů
údajů o
O žadateli
žadateli a
ao
o projektu,
projektu, doba
doba
působnosti
působnosti žadatele
žadatele a
a zkušenosti
Zkušenosti sS podobným
podobným projektem,
projektem, kvalita
kvalita předchozí
předchozí spolupráce
Spolupráce sS městem.
městem.

Zájmy města
města (maximálně
(maximálně 40
40 bodů)
bodů)
Zájmy
Soulad
Soulad se
Se zájmy
Zájmy města
města definovanými
definovanými v
v koncepci
koncepci rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu,
ruchu, zasažené
zaSažené cílové
cílové
skupiny,
Skupiny, prezentace
prezentace města
města díky
díky projektu
projektu a
a rozsah
rozsah propagace
propagace (místní,
(místní, regionální,
regionální, mezinárodní),
mezinárodní), vliv
vliv
akce
akce na
na oživení
oživení města
města a
a zvýšení
zvýšení návštěvnosti
návštěvnosti města,
města, spolupráce
Spolupráce v
v rámci
rámci partnerství
partnerství a
a sdružení
Sdružení
(partnerská
(partnerská města,
města, svazky
Svazky obcí,
obcí, sdružení),
Sdružení), očekávaný
Očekávaný přínos
přínos městu
městu (dlouhodobý,
(dlouhodobý, krátkodobý).
krátkodobý).
Kvalita projektu
projektu (maximálně
(maximálně 40
40 bodů)
bodů)
Kvalita
Charakteristika
Charakteristika a
a kvalita
kvalita projektu,
projektu, tvorba
tvorba a
a rozvoj
rozvoj produktů
produktů cestovního
cestovního ruchu
ruchu a
a soulad
Soulad sS koncepcí
koncepcí
rozvoje
rozvoje cestovního
cestovního ruchu
ruchu a
a asociačními
aSOciaČními produkty,
produkty, odborná
Odborná úroveň,
úroveň, kreativita,
kreativita, novátorství,
novátorStví,
přiměřenost
přiměřenost rozpočtu
rozpočtu a
a podíl
podíl vlastních
vlastních a
a partnerských
partnerských zdrojů
zdrojů financování.
financování.
Minimální
je 70.
Minimální počet
počet dosažených
dosažených bodů
bodů pro
pro podporu
podporu žádosti
žádosti je
70.

Neodevzdání vypořádání
vypořádání dotace
dotace za
za předešlý
předešlý projekt
projekt v
vtermínu
dle smlouvy
smlouvy může
může být
být
Neodevzdání
termínu dle
důvodem
dotace.
neposkytnutí dotace.
k neposkytnutí
důvodem k
Žadatelé
Žadatelem
Žadatelem o
o dotaci
dotaci může
může být
být právnická
právnická nebo
nebo fyzická
fyzická osoba,
osoba, která
která realizuje
realizuje veřejně
veřejně prospěšné
prospěšné činnosti
a
jen „žadatel“).
„žadatel“). Forma
a projekty
projekty (dále
(dále jen
Forma právní
právní subjektivity
Subjektivity není
není pro
pro poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace podstatná.
podstatná.
Lhůta
Lhůta pro
pro podání
podání žádosti
žádosti
Termíny
pro podání
podání žádostí:
žádostí:
Termíny pro
pro I.
I. kolo
kolo 2021:
2021:
pro
prostřednictvím dotačního
dotačního portálu
portálu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové na
na adrese
adrese
prostřednictvím
https://dotace.mmhk.cz
https://dotace.mmhk.cz
hod.
17:00 hod.
od
do 17:00
25.11.2020 do
do 25.11.2020
hod. do
08:00 hod.
od 08:00
9.11.2020 od
od 9.11.2020
pro
pro projekty
projekty konané
konané v
v období
období od
od 01.01.2021
01.01.2021 do
do 31.12.2021
31.12.2021

pro II.
II. kolo
kolo 2021:
2021:
pro
prostřednictvím
prostřednictvím dotačního
dotačního portálu
portálu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové na
na adrese
adrese
https://dotace.mmhk.cz
https://dotace.mmhk.cz
od
od 8.3.2021
8.3.2021 od
od 08:00
08:00 hod.
hod. do
do 24.3.2021
24.3.2021 do
do 17:00
17:00 hod.
hod.
pro
pro projekty
projekty konané
konané od
od termínu
termínu podání
podání žádostí
žádostí do
do 31.12.2021
31.12.2021

Žádost
je podána
je-li nejpozději
Žádost je
podána včas,
včaS, je-li
nejpozději v
v poslední
poslední den
den stanoveného
Stanoveného termínu
termínu a
a do
do stanoveného
Stanoveného času
čaSu
vytvořena
jeho prostřednictvím
vytvořena v
v dotačním
dotačním portálu
portálu města
města a
a úspěšně
úspěšně jeho
prostřednictvím odeslána.
OdeSIána. V
V souladu
Souladu sS čl.
čl. XI.
XI.
odst.
je žádost
OdSt. 7
7 Pravidel
Pravidel 5P
5P je
žádost rovněž
rovněž podána
podána včas,
včaS, pokud
pokud žadatel
žadatel na
na výzvu
výzvu odboru
odboru kultury,
kultury, sportu
Sportu a
a
cestovního
cestovního ruchu
ruchu odstraní
odstraní zjištěné
zjištěné nedostatky.
nedostatky.
Žádosti
jsou vyloučeny
Žádosti podané
podané mimo
mimo stanovený
stanovený termín
termín jsou
vyloučeny z
z dalšího
dalšího projednávání.
projednávání.
Místo
Místo a
a forma
forma podání
podání žádosti
žádosti
Základním
je podání
Základním a
a nutným
nutným způsobem
způsobem podání
podání je
podání elektronickou
elektronickou formou
formou prostřednictvím
prostřednictvím dotačního
dotačního
portálu
portálu města
města (https://dotace.mmhk.cz).
(httDS://dOtace.mmhk.cz).
Žádost
ZádoSt musí
muSí být
být ve
ve výše
výše uvedených
uvedených lhůtách
lhůtách městu
městu doručena
doručena prostřednictvím
prostřednictvím dotačního
dotačního portálu
portálu města
města
Hradec
Hradec Králové
Králové sS vložením
vložením všech
všech povinných
povinných příloh.
příloh.
Lhůta
Lhůta pro
pro rozhodnutí
rozhodnutí o
o žádosti
žádosti
Lhůta
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 6 měsíců od
Od konečného termínu lhůty pro jejich podání.
podání.

Podmínky pro
pro poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace
Podmínky
Podmínky
jsou stanoveny:
Podmínky pro
pro poskytování
poskytování dotace
dotace jsou
stanoveny:
-Pravidly
Pravidly 5P
5P (Směrnice
(Směrnice Zastupitelstva
Zastupitelstva města
města Hradec
Hradec Králové
Králově č.
č. 3/2020
3/2020 schválená
schválená dne
dne 29.06.2020,
29.06.2020,
kterou
kterou se
se stanoví
Stanoví Pravidla
Pravidla poskytování
poskytování finanční
finanční podpory
podpory veřejně
veřejně prospěšným
prospěšným projektům
projektům
zZ rozpočtu
rozpočtu Statutárního
Statutárního města
města Hradec
Hradec Králové
Králově –
- Pravidla
Pravidla 5P)
5P)
specifickými podmínkami
podmínkami uvedenými
uvedenými v
v tomto
tomto dokumentu
dokumentu
-specifickými
Veřejná podpora
podpora
Veřejná
Dotace
Dotace poskytnuté
poskytnuté na
na základě
základě tohoto
tohoto dotačního
dotačního programu
programu představují
představují veřejnou
veřejnou podporu
podporu dle
dle Smlouvy
Smlouvy
o fungování
fungování Evropské
Evropské unie.
unie. Podle
Podle charakteru
charakteru projektu
projektu a
a výše
výše dotace
dotace jsou
případy řešeny
o
jsou jednotlivě
jednotlivé případy
v režimu
režimu de
de minimis
minimis (Nařízení
(Nařízení komise
komise EU
EU č.
č. 1407/2013),
1407/2013), nebo
nebo v
v režimu
režimu blokových
blokových výjimek
výjimek (Nařízení
(Nařízení
v
komise
komise EU
EU č.
č. 651/2014).
651/2014).
Vzory dokumentů
dokumentů
Vzory
Vzor žádosti
žádosti a
a příloh
příloh je
zveřejněn v
v dotačním
dotačním portálu
portálu města
města Hradec
Hradec Králové.
Králově.
Vzor
je zveřejněn
Vzor veřejnoprávní
veřejnoprávní smlouvy
smlouvy o
o poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace do
do 50.000
50.000 Kč
Kč je
přílohou tohoto
tohoto dotačního
dotačního programu,
programu,
Vzor
je přílohou
v
je každá
jednotlivá smlouva
v případě
případě dotace
dotace nad
nad 50.000
50.000 Kč
Kč je
každá jednotlivá
smlouva schvalována
schvalována Zastupitelstvem
Zastupitelstvem města
města
Hradec
jednotlivě.
Hradec Králové
Králově jednotlivě.
Seznam
Seznam povinných
povinných příloh:
příloh:
1)
jsou-li
1) Čestné prohlášení
prohlášení žadatele
žadatele o
o podporu
podporu v
v režimu
režimu de
de minimis
minimis (předkládají
(předkládají žadatelé,
žadatelé, jsou-li
PO
PO nebo
nebo FOP)
FOP)
2)
je-li žadatel
2) Identifikace
Identifikace osob
osob v
v souladu
souladu ss §
§ 10a
10a odst.
odst. 3
3 písm.
písm. f)
f) zákona
zákona č.
č. 250/2000
250/2000 Sb.
Sb. -- je-li
žadatel
právnická
právnická osoba
osoba (tuto
(tuto přílohu
přílohu dokládají
dokládají pouze
pouze obchodní
obchodní společnosti,
společnosti, tj.
tj. a.s.,
a.s., s.r.o.)
s.r.o.)

Mgr. Aleš Mokren
vedoucí odboru kultury, sportu
Sportu
a cestovního ruchu

