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Dotační program 
PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných 

výchovně vzdělávacích pobytů žáků 

Program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“ 
(dále jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
……………….. ze dne ……………... 

Program se podpůrně řídí  

 Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

 Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

I.  
Název dotačního programu 

PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků 

II.  
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty 

Účelem programu je podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů v oblastech 
s vyhovující kvalitou ovzduší, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela 
odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti, 
dovednosti, zážitky, upevní osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepší vztah k životnímu prostředí 
a zlepší tělesnou kondici. 

III.  
Důvody podpory stanoveného účelu 

 Zvýšení zájmu rodičů o ozdravné výchovně vzdělávací pobyty. 
 Ozdravný účinek.  
 Podpora pohybových schopností, dovedností a vědomostí žáků. 
 Zlepšení vztahů v třídním kolektivu, podpora rozvoje sociálních a komunikačních 

dovedností žáků. 
 Prevence sociálně patologických jevů. 

IV.  
Okruh způsobilých žadatelů 

Žadatelem o dotaci může být základní a střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských 
zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého 
kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj. 
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V.  

Forma dotace, informace o povaze dotace 

 Dotace je neinvestiční. 
 Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelnou podporou ve smyslu 

článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

VI.  
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu 

Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000 Kč. 

VII.  
Výše dotace a kritéria 

Maximální výše dotace na jednu základní či střední školu činí 35 000 Kč. 

Výše dotace je určena následovně: nejvýše 150 Kč/žák/den pobytu, přičemž délka pobytu je 
stanovena minimálně na 4 dny (3 noci) a maximálně na 5 dní (4 noci): 

 4 denní pobyt: 600 Kč/žák/pobyt 

 5 denní pobyt: 750 Kč/žák/pobyt. 

Dotace je poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací 
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů organizovaných příjemcem dotace. 

Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

1. byl vynaložen prostřednictvím školy zákonnými zástupci žáků (resp. zletilými žáky) 
základní / střední školy se sídlem na území Ústeckého kraje 

2. byl vynaložen na: 
a. ubytování v místě realizace pobytu 
b. stravování po dobu realizace pobytu 

3. byl zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech  
4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 
5. byl vynaložen v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu 
6. vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací programu v období  

od 7. 1. 2019 do 28. 6. 2019 nebo od 2. 9. 2019 do 4. 10. 2019. 
 
Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné. 

VIII.  
Podmínky pro poskytnutí dotace 

1) Ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu se zúčastnili žáci školy (cílová skupina) ve věku 7 
- 19 let 

2) Dotace se poskytuje ve vztahu ke konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. 

Pokud se žák v jednom kalendářním roce zúčastní více ozdravných výchovně vzdělávacích 
pobytů, nemůže žadatel ve vztahu k tomuto žákovi další dotaci požadovat.  
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3) Ozdravný výchovně vzdělávací pobyt byl realizován na území Ústeckého kraje, a to pouze 
v zařízeních poskytujících ubytovací služby, která se nachází v oblastech s vyhovující kvalitou 
ovzduší. 

Oblast s vyhovující kvalitou ovzduší je pro účely tohoto programu území, na kterém 36. 
nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 v pětiletém průměru kalendářních 
let 2012 – 2016 nepřekročila 40 μg/m³.  Mapa s vyznačením těchto oblastí je dostupná na 
webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:  
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10
m36_regU.png.  

Území splňující dané podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1. 

4) Absolvování programu zaměřeného na některou z následujících aktivit, který je povinen 
zajistit žadatel: 

 poznávání fauny a flory (např. myslivost, lesnictví, rybářství) 
 poznávání kultury, historie 
 praktické činnosti (rukodělná tvorba) 
 pohybové, rehabilitační a sportovní aktivity (turistika, jezdectví) 
 environmentální výchova 
 prevence sociálně patologických jevů 

 
Dotace se neposkytuje na lyžařské, cyklistické a vodácké kurzy. 
 
Pokud žadatel nesplní jakoukoliv podmínku programu, bude žádost vyřazena z dalšího 
hodnocení. 
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

IX.  
Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti lze podávat od DD. MM. 2019 do 11. 10. 2019 nebo do dne vyčerpání finanční alokace 
dle bodu VI. na daný kalendářní rok, nastane-li tato skutečnost dříve. Informace o vyčerpání 
finanční alokace bude uveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.kr-
ustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605/p1=204744). 

X.  
Předkládání žádostí o dotaci 

Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se předkládá ve stanovém termínu po uskutečnění 
ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je 
přílohou č. 2 programu. 

Počet žádostí podaných jedním žadatelem není omezen. Bude-li žadatelem uskutečněno více 
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů, může žadatel podat více žádostí pouze v případě, že 
součet požadovaných dotací za všechny žádosti nesmí být vyšší než je stanovená maximální 
výše dotace uvedená v bodě VII. tohoto programu.  

K vyplněné žádosti budou připojeny následující přílohy: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10m36_regU.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10m36_regU.png
http://www.kr-ustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605/p1=204744
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1) Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, 
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci 
navenek (podepisování smluv), a to v kopii. 

2) Doklady o přidělení IČ. 
3) Identifikace žáků (seznam), kteří se účastnili pobytu, a pro které je dotace žádána. 
4) Čestné prohlášení dle přílohy č. 3. 
5) Závěrečná zpráva (denní program ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu vč. 

závěrečného zhodnocení) dle přílohy č. 4.  
6) Kopie faktur za pobyt. 
7) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouvy), a to v kopii (doloží 

organizace, která není zřizována obcí) 

Předložené žádosti (včetně vyřazených žádostí) se žadatelům nevracejí. Ústecký kraj žadatelům 
nehradí případné náklady spojené s vypracováním a podáním žádosti o dotaci. 

Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se nepředkládá.  

Žádost je možno podat: 
a) písemně - poštou 
b) písemně - osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje 
c) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem žadatele na adresu epodatelna@kr-

ustecky.cz  
d) prostřednictvím datové schránky (ID: t9zbsva), přičemž datová zpráva musí být 

opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele. 

Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti 
nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu. 
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
musí být v zalepené obálce označené: 

a) textem „NEOTVÍRAT“, 
b) názvem dotačního programu „PAŽIT 2019“, 
c) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou. 

 
Adresa pro doručení žádosti: 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

XI.  
Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Splnění podmínek programu  

2. Pořadí přijetí žádosti  

Pokud žadatel splní podmínky programu je dalším kritériem pro hodnocení žádosti pořadí přijetí 
žádosti - žádosti jsou hodnoceny v pořadí, v jakém jsou přijaty Krajským úřadem Ústeckého 
kraje. Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pokud je 
podaná žádost v souladu s podmínkami tohoto programu, je hodnocena kladně, až do vyčerpání 
finanční alokace na program dle bodu VI. v daném kalendářním roce. Všechny administrativní 

mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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postupy spojené s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti a doložení 
splnění podmínek programu, provede odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, který následně žádost předloží příslušnému orgánu Ústeckého kraje k 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnocení projektu výběrovou komisí ve smyslu čl. IX. Zásad se 
neprovádí. 

XII.  
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně 
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne 
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k 
rozhodnutí. 

Usnesení orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů 
na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého 
kraje.  

XIII.  
Den zveřejnění programu 

DD. MM. 2019 

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový přístup 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. 

XIV.  
Finanční vypořádání dotace 

Do 60 dnů od obdržení dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční 
vypořádání dotace. Vzor finančního vypořádání dotace je součástí programu (příloha č. 5) a 
bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje. 

Nejpozději do 31. 1. 2020 je příjemce povinen vrátit nepoužité finanční prostředky na účet 
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled o prostředcích 
vrácených do rozpočtu poskytovatele. 

XV.  
Konzultační místo 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy (budova B). 

Kontaktní osoba:  
Ing. Lenka Kolářová, e-mail: kolarova.l@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 418. 
 

Přílohy dotačního programu: 

Příloha č. 1 - Vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty  

mailto:kolarova.l@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 

Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva  

Příloha č. 5 - Finanční vypořádání dotace 

Příloha č. 6 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

 


