
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Nutné finanční prostředky jsou zahrnuty v rámci stávajícího rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace 
projektů - Fond Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 056/61R/2019

Přílohy: 

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod 
4.5) - horní hranice poskytnutého příspěvku a (bod 4.6) - procentuální podíl osobních nákladů z celkových 
uznatelných nákladů

B) rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí těchto dotací těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč

• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.



IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč

• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
sídlo: 28750721
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč

• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Jednotlivé subjekty předložily Ústeckému kraji žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která 
obsahuje náležitosti vyžadované § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.. Níže uvádíme stručný popis nákladů 
a aktivit, které žadatelé plánují realizovat v případě schválení a poskytnutí dotace:

České Švýcarsko o.p.s.
Žádost o dotaci byla podána dne 1. 2. 2019
Celková výše požadované dotace činí – 2 000.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění provozu a činností destinační agentury na území destinace 
Českého Švýcarska a okolí (okres Děčín) v úzké spolupráci s Turistickým svazem Saské Švýcarsko, 
Ústeckým krajem, Národním parkem České Švýcarsko a dalšími partnery. Konkrétně se jedná o provozní a 
mzdové náklady destinační agentury a marketingové aktivity prezentující České Švýcarsko v ČR a zahraničí, 
především v sousedním Německu.

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 1. 2019
Celková výše požadované dotace činí – 2 000.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na činnost destinační agentury ve smyslu zakladatelské smlouvy o.p.s. a 
ve smyslu úkolů vyplívajících ze zadání Ústeckého kraje, jakožto jednoho ze zakladatelů o.p.s. Konkrétně se 
jedná o provozní a mzdové náklady destinační agentury, provoz webových stránek včetně sociálních sítí a 
mobilních aplikací, provoz informačního centra, tvorbu tištěných propagační materiálů a dalších propagačních 
činností.

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
Žádost o dotaci byla podána dne 29. 1. 2019
Celková výše požadované dotace činí – 2 000.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na činnosti, které jsou dány úkoly svých zakladatelů včetně Ústeckého 
kraje. Jedná se PR v médiích, tvorba a distribuce propagačních materiálů DADP (cca 20000ks), Cyklostezky 
Ohře, Poohří regionální produkt. Mzdové náklady, provozní náklady, účast na veletrzích cestovního ruchu vč. 
ubytování a další aktivity - Zahájení turistické sezony, Konference cestovního ruchu, Den řeky Ohře a další.

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Žádost o dotaci byla podána dne 30. 1. 2019
Celková výše požadované dotace činí – 2 000.000 Kč
Finanční prostředky budou použity na zajištění provozu a činností destinační agentury na území destinace 
Českého středohoří a Podřipsko, činností spojených s propagací Labské stezky, kampaně „Objevte Zahradu 
Čech“ a internetových kampaní, údržbu naučných stezek, informačních cedulí a dalších akcí podporujících 
rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří.

Po obdržení žádosti o podporu z Fondu ÚK (dále jen Žádost) provádí odbor regionálního rozvoje kontrolu 
věcné kompletnosti žádosti. V případě, že Žádost splňuje všechny náležitosti a požadavky, předkládá ji 
Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje k posouzení. Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje tuto 
žádost následně předkládá ke schválení orgánům Ústeckého kraje. Finanční prostředky pro podporu 
destinačních společností byly schváleny v rámci rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2019 usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Pracovní skupina hejtmana Ústeckého kraje, která je poradním orgánem hejtmana ÚK, projednala a navrhla 
podpořit uvedené akce a projekty tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. Navržená podpora je v souladu se 
Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (dále jen 
Zásady). Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 10. 12. 2018

Dle schválených Zásad bod 4.5 může být maximální výše poskytnutého příspěvku 500 000 Kč, žadatelům 
bylo navrženo poskytnutí příspěvku ve výši 2 mil. Kč. Dle schválených Zásad bod 4.6 může výše osobních 
nákladů činit u všech žadatelů maximálně 40% z celkových uznatelných nákladů akce. V souladu s 
ustanovením bodu 4.6 Zásad doporučuje pracovní skupina schválit výjimku procentuálního podílu osobních 
nákladů z celkových uznatelných nákladů, jelikož osobní náklady tvoří největší část činnosti destinačních 
agentur. U všech žádostí nepřesahuje podíl dotace na celkových nákladech hranici 70%.

Finanční příspěvky na projekty, které vykazují všechny znaky veřejné podpory, jsou poskytovány v režimu „de 
minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Ústředním věstníku Evropské unie 



č. 352/2013 na straně L). Slučitelnost podpory projektů se společným trhem EU posuzuje správce Fondu u 
každého projektu individuálně. Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením je stanovena dle 
údajů v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek 
z Fondu Ústeckého kraje. Dalšími povinnými přílohami jsou čestné prohlášení o bezdlužnosti a v případě 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace nebo nadačního fondu jsou tito 
žadatelé povinni předložit také kopii dokladu o volbě či jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn 
jednat jménem subjektu navenek, kopii záznamu o registraci a dále také kopii smlouvy o vedení běžného 
bankovního účtu. V rámci administrativní kontroly doložených žádostí se dle Zásad pro poskytování 
účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje dále dohlíží na tyto povinné náležitosti: údaje 
o žadateli, specifikace akce/činnosti, uvedení osoby odpovědné za zpracování žádosti, přesná částka 
požadovaného příspěvku, seznam dalších přispěvatelů, možnosti prezentace Ústeckého kraje v rámci dané 
akce/činnosti, informace, zda již dříve byla/y žadateli poskytnuta/y jakákoliv podpora/y od Ústeckého kraje, za 
používané účetní období.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Hajšman Pavel, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 18. 2. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 18. 2. 2019


