Dotační program na podporu jazykového, matematického a digitálního vzdělávání dětí
a mládeže 2022
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na podporu
jazykového, matematického a digitálního vzdělávání dětí a mládeže města Hradec Králové.
Program podle § 10 c odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schválený usnesením ZM/2021/1399 Zastupitelstva města Hradec Králové, dne
8. 11. 2021
Specifické podmínky pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže:
§ 10 c odst. 2 písm. a) – účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
1) Podpora jazykového vzdělávání dětí a mládeže hradeckých škol, školských zařízení a
neziskových organizací, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže.
2) Podpora digitálního vzdělávání, logického a matematického myšlení dětí a mládeže
hradeckých škol, školských zařízení a neziskových organizací.
3) Podporovaný typ aktivity
ŽADATEL V DOTAČNÍM PROGRAMU MŮŽE PODAT POUZE JEDNU ŽÁDOST:
•
•
•

celoroční systematická činnost dětí a mládeže pro organizované skupiny dětí
a mládeže,
pravidelně se opakující volnočasová
jednorázové akce s odpovídajícím zaměřením.

§ 10 c odst. 2 písm. b) – důvody podpory stanoveného účelu:
Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména vzdělávací
a znalostní projekty podporující jazykové, matematické a digitální vzdělávání dětí a mládeže,
logické a matematické myšlení u žáků.
Snahou je podpořit aktivity, které využívají aktivizačních metod a širokou škálu různých forem
a metod, (prožitkové a kooperativní učení a skupinové práce atd). Cílem je rozvíjet všechny
kompetence a typy gramotnosti napříč celou výukou.
Důvodem podpory je vést žáky ke zvýšení kompetencí ve všech výše zmiňovaných oblastech,
stejně tak i vytváření podmínek pro aktivity podporující jazykové, matematické a digitální
vzdělávání.
§ 10 c odst. 2 písm. c) – předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu na podporu stanoveného účelu:
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na
rozpočtový rok 2022 činí 1 000.000 Kč, z toho:
– 600.000 Kč pro podporu aktivit škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem
Hradec Králové
– 400.000 Kč pro ostatní organizace, sdružení a spolky
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§ 10 c odst. 2 písm. d) – maximální výše podpory v jednotlivém případě:
1) Výše dotace tvoří v jednotlivém případě max. 80 % z předpokládaných uznatelných nákladů
na projekt.
2) Maximální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 50.000 Kč.
3) Minimální výše poskytnuté dotace na 1 projekt je 10.000 Kč.
§ 10 c odst. 2 písm. e) – okruh způsobilých žadatelů:
1) Právnická osoba, která realizuje veřejně prospěšné projekty pro děti a mládež.
2) Fyzická osoba, která je samostatnou účetní jednotkou a vyvíjí veřejně prospěšnou činnost pro
děti a mládež (IČ).
3) Preferovaným žadatelem donátora jsou školy a školská zařízení (soukromé, církevní…)
s působností ve městě Hradec Králové.

§ 10 c odst. 2 písm. f) – lhůta pro podání žádosti:
Doba trvání Dotačního programu na podporu jazykového, matematického a digitálního vzdělávání
dětí a mládeže 2022 je do 30. 6. 2022.
Termín pro podání žádosti je od 15. 12. 2021 do 10. 1. 2022, předpoklad čerpání schválené dotace
je od března 2022 do konce června 2022.

§ 10 c odst. 2 písm. g) – kritéria pro hodnocení žádosti:
Podmínkou pro poskytnutí dotace je splnění Pravidel 5P a specifických podmínek daného programu:
Formální hodnocení náležitostí žádosti (úplnost údajů, požadované přílohy, podpisy atd.), kontrola
přijatelnosti žádosti (oprávněnost, správné zařazení do dotačního programu, soulad s pravidly 5P
a výzvou), kontrola podání v termínu, prověření, zda žadatel není dlužníkem města nebo městské
organizace atd.
V případě zjištěných formálních nedostatků bude žadatel vyzván ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení
výzvy k jejich odstranění nebo doručení chybějících příloh. Žádosti, které nesplní formální náležitosti
a jejichž nedostatky nebudou odstraněny, budou vyřazeny z dalšího projednávání.

§ 10 c odst. 2 písm. h) – lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 5 měsíců od vyhlášeného termínu pro jejich podání.

§ 10 c odst. 2 písm. i) – podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
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2. Pravidla 5P (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020, kterou se stanoví
pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům).
3. Specifické podmínky dotačního programu. V případě odlišnosti od Pravidel 5P mají specifické
podmínky daného programu přednost před Pravidly 5P v případě:
- Podpory jazykového a digitálního vzdělávání dětí a učitelů, logického a matematického myšlení
dětí a mládeže, pořádání jedno nebo vícedenních jednorázových akcí pro děti
a mládež, hradeckých škol, školských zařízení a hradeckých neziskových organizací,
podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže.
4. Povinná publicita: příjemce finanční podpory zajistí publicitu projektu (na stránkách
organizace, v periodikách apod.)
Uznatelné náklady specifické pro Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a
mládeže:
Za uznatelné náklady nebo výdaje (dále jen „náklady“) se považují pouze náklady, které přímo souvisí
s podpořeným projektem, určeným převážně pro volnočasové aktivity dětí a mládeže:
-

propagace projektu,
doprava, stravování a ubytování dětí a mládeže (spojených např. s návštěvou IQ center,
planetária apod.),
startovné, vstupné přímo související s podpořeným projektem (např. soutěže podporující
matematickou gramotnost a jazykové vzdělávání vyhlašované DDM, MŠMT, SVČ apod.),
drobné materiálně technické zabezpečení přímo související s podpořeným projektem
ceny, odměny pro děti a mládež,
drobné občerstvení při akcích pro děti a mládež,
materiální zajištění podmínek pro rozvoj podporovaných oblastí,
činnost kroužků zaměřených na rozvoj podporovaných oblastí (jejich materiálně-technické
zajištění),
vzdělávání vedoucích kroužků a učitelů,
pořádání letních táborů se zaměřením na podporované oblasti,
podpora výměnných pobytů žáků ZŠ,
nákup učebnic na podporu jazykového vzdělávání,
nákup softwaru podporující jazykové a matematické vzdělávání,
nákup dalších kvalitních pomůcek, které podporují jazykové, matematické či digitální
vzdělávání a umožňují uplatnit moderní formy výuky (viz výše),
mzdy a související odvody v případě pracovního poměru, odměny a související odvody
v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr maximálně do 20 % celkové
podpory.

Neuznatelné náklady specifické pro Dotační program na podporu jazykového, matematického
a digitálního vzdělávání dětí a mládeže:
Za neuznatelné náklady nebo výdaje (dále jen „náklady“) se považují náklady, které přímo souvisí
s podpořeným programem, určeným pro volnočasové aktivity dětí a mládeže:
-

úhrada energií a služeb,
zařízení kluboven, dětských heren a sportovišť,
náklady na telefony, internet, poštovné.

§ 10 c odst. 2 písm. j) – vzor žádosti, povinné přílohy:
Vzor žádosti je zveřejněn v dotačním portálu města Hradec Králové.
Pokud žadatel žádá o tento druh finanční dotace poprvé nebo pokud došlo ke změně v těchto
dokumentech, předkládá:
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-

kopie stanov,
kopie dokladu o registraci subjektu,
kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla.

Hodnocení žádostí proběhne na základě hodnocení žádostí VČA.
Veřejná podpora
Dotace poskytnuté na základě tohoto programu budou použity výhradně pro zajištění akcí zaměřených
na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Součástí akcí není poskytování služeb hospodářské povahy.
Program nezakládá veřejnou podporu.
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