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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schvaluje
Zásady pro poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Usnesením č.062/7Z/2021 ze dne 21.6.2021 byly schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. Na základě těchto Zásad poskytují
dotace také další odbory /odbor regionálního rozvoje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor
zdravotnictví, odbor kultury a památkové péče, obor informatiky a organizačních věcí/.
Správce Fondu ÚK je odbor podpory podnikání, inovací a transformace.
Odbor PIT po dohodě s ostatními dotčenými odbory navrhuje úpravu Zásad tak, aby přijaté žádosti z důvodu
větší transparentnosti nebyly projednávány pouze na pracovní skupině hejtmana. Vybrané administrující
odbory předloží žádosti o dotaci k projednání příslušným komisím či výborům. Dále budou od ledna 2022
přijímány pouze elektronické žádosti s následným doručením písemné verze.
Změny v Zásadách pro poskytování dotací jsou následující:
1. Čl. 3 Hospodaření s fondem
3.2 opraven název odboru "odbor podnikání, inovací a transformace" zkratka PIT /dříve SPRP/
2. Čl. 4 Podmínky pro poskytnutí Příspěvku
4.1 odstavec upraven na nové znění: Žadatel o Příspěvek je povinen předložit elektronickou žádost s
následným doručením
písemné verze žádosti postupem dle čl.5 Zásad mimo případů podpory "mimořádných nebo významných
událostí".
4.3.5 odstavec doplněn o text "a u zapsaných spolků lze nahradit předložením výpisu částečného podle § 14
zákona č.
37/2021 Sb."
4.5 odstavec upraven na nové znění: "Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského
úřadu Ústeckého kraje v termínech stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti s
vlastním stanoviskem a stanoviskem gesčně příslušného člena rady kraje k hodnocení pracovní skupině
hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého kraje, v případech, kdy oblast podpory dle žádosti
není v gesci žádného výboru zastupitelstva (je-li rozhodování v kompetenci zastupitelstva kraje) či komise
rady (je-li rozhodování v kompetenci rady kraje). V ostatních případech předkládá administrující odbor žádosti
k hodnocení gesčně příslušným výborům (je-li rozhodování v kompetenci zastupitelstva kraje) či komisím (je-li
rozhodování v kompetenci rady kraje). Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního seznamu
hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo přezkoumatelné, je následně
administrujícím odborem předkládáno orgánu kraje rozhodujícímu o poskytnutí Příspěvku."
4.8 neuznatelný náklad: úprava odstavce, který se týká alkoholu odstraněn text "jako součást občerstvení
resp. cateringových služeb" ponecháno pouze slovo "alkohol"
3. čl. 5 Způsob podávání žádostí o Příspěvek: z tohoto označení článku byl odstraněn text "administrovaným
odborem SPRP"
5.1 úprava odstavce na znění: Předkládání žádosti o Příspěvek je možné výhradně elektronickou formou s
následným doručením písemností. Žádost o poskytnutí dotace se podává vyplněním a odesláním
elektronického formuláře. Elektronický formulář žádosti zpřístupní žadatelům administrující odbor. Po
elektronickém odeslání formuláře bude každé žádosti přiřazeno jedinečné pořadové číslo. Podepsaná
písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být doručena prostřednictvím pošty, kurýrem nebo
osobně v úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba
označit:
a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje
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