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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

14.4

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 18. ročníku programu
od akademického roku 2022/2023
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Schválení vyhlášení 18. ročníku Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2022/2023,
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
včetně schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia
Nárok na rozpočet:
2 000 000 Kč - § 3299, položka číslo 5491, název položky: Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

072/45R/2022

Přílohy:
14.4-1

Název: bod 14.4 priloha 1.pdf

Stipendijní program ÚK - 18. ročník
2022/2023

U

14.4-2

Název: bod 14.4 priloha 2.pdf

Smlouva

U

14.4-3

Název: bod 14.4 priloha 3.pdf

Žádost o stipendium

U

14.4-4

Název: bod 14.4 priloha 4.pdf

Finanční vypořádání dotace stipendia

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schvaluje
1. Stipendijní program Ústeckého kraje - 18. ročník od akademického roku 2022/2023, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
2. vzor veřejnoprávní Smlouvy o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí
neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. vzor žádosti o stipendium Ústeckého kraje na akademický rok 20__/20__, dle přílohy č. 3 tohoto

usnesení,
4. vzor finančního vypořádání dotace – stipendia, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Důvodová zpráva:
Program „Stipendium Ústeckého kraje“ byl zahájen v akademickém roce 2004/2005 za účelem podpory
rozvoje lidských zdrojů v Ústeckém kraji a změny dlouhodobě nepříznivé vzdělanostní a kvalifikační struktury
obyvatelstva, tzn. nízkého procenta vysokoškolsky vzdělaných lidí (usnesení č. 84/27/2004 ze dne 16. 9.
2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) a usnesení č. 34/3/2005 ze dne 12. 1. 2005 Rady
Ústeckého kraje (dále jen RÚK)). Tím byl zahájen 1. ročník poskytování stipendií vysokoškolským studentům.
V roce 2011 byl program upraven a pod novým názvem „Stipendijní program Ústeckého kraje“ (dále jen
Program) byl platný od akademického roku 2011/2012 do akademického roku 2014/2015.
Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 ZÚK rozhodlo o ukončení Programu, realizovaného od 1.
ročníku 2004/2005 do 11. ročníku 2014/2015 na základě usnesení ZÚK č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, ve
stávající podobě a schválilo vyhlášení Programu od akademického roku 2015/2016. Program byl též upraven
ve smyslu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. S žadateli je uzavírána Smlouva o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje
a o poskytnutí neinvestiční dotace. Žadateli o stipendium mohou být od 12. ročníku všichni studenti, kteří mají
trvalý pobyt na území celé České republiky (nejen v Ústeckém kraji).
Na akademický rok 2020/2021 nebyl Program v souladu s usnesením č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020
vyhlášen z důvodu přijatých opatření vyvolaných epidemií koronaviru v ekonomické oblasti, tzn. pozastavení
rozdělování dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání.
V akademickém roce 2021/2022 Program vstoupil do 17. ročníku. Do jednotlivých ročníků Programu bylo
dosud zařazeno celkem 1098 studentů. Do konce kalendářního roku 2021 jim bylo Ústeckým krajem přiznáno
a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 45,58 mil. Kč. Na akademický rok 2021/2022 bylo
poskytnuto stipendium v částce 360 tis. Kč na základě 18 podaných žádostí, jak studentům již zařazeným do
Programu, tak novým studentům zařazeným do Programu od akademického roku 2021/2022.
Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 8. 6. 2022 v souladu s článkem I. bod 10. Stipendijního programu Ústeckého kraje – 18.
ročníku od akademického roku 2022/2023 určila počet 100 nově zařazených žadatelů do Programu za
předpokladu schválení vyhlášení 18. ročníku Stipendijního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje a
uložila Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit zveřejnění tohoto
Stipendijního programu s termínem: 2. 9. 2022.
Rada současně navrhuje zastupitelstvu schválit Stipendijní program Ústeckého kraje - 18. ročník
Stipendijního programu a schválit vzor veřejnoprávní Smlouvy, vzor žádosti o stipendium a vzor finančního
vypořádání dotace – stipendia tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
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