
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: 15.3

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora mládeže“ na rok 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 36 písm. c), § 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Spoluúčast činí 825 893 Kč – položka 5901 § 3421 „Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora 
výchovy a vzdělávání“ (zahrnuto v rozpočtu na rok 2019)
+ Dotace MŠMT ve výši 1 927 082 Kč

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 3. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 057/63R/2019

Přílohy: 

15.3-1 Název: bod 15.3 priloha 1.pdf Dotační program „Podpora mládeže“ 
na rok 2019 U

15.3-2 Název: bod 15.3 priloha 2.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

15.3-3 Název: bod 15.3 priloha 3.pdf Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci U

15.3-4 Název: bod 15.3 priloha 4.pdf Vzor závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání projektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

a) dotační program „Podpora mládeže“ na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Podpora mládeže“ na rok 2019 dle 



přílohy č. 3 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Dne 4. října 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dotační program 
na rok 2019 s názvem „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019 (Č.j.: MSMT-23598/2018-3). Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracoval Žádost do tohoto dotačního 
programu MŠMT, jejíž podání bylo schváleno Radou Ústeckého kraje č. 079/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018.

Dle rozhodnutí MŠMT č. 0002/11KRA/2019 ze dne 14. 2. 2019 získal Ústecký kraj z MŠMT finanční 
prostředky ve výši 1 927 082 Kč (finanční prostředky byly ministerstvem školství z důvodu snížení jejich 
celkové alokace kráceny, v žádosti Ústeckého kraje byl původní požadavek na 2 384 019 Kč), které činí 
maximálních 70% z celkového objemu finančních prostředků krajského dotačního programu. Ústecký kraj 
vyčlenil ze svého rozpočtu částku ve výši 825 893 Kč, která tvoří zbývajících 30%. Celková výše finančních 
prostředků na krajský dotační program s názvem „Podpora mládeže“ na rok 2019 tedy bude 2 752 975 Kč.

Cílem dotačního programu MŠMT je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí v krajích, zejména 
prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu 
demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve 
společnosti. Cílovou skupinu tvoří mládež do 30 let.

Z důvodu pozdního vydání rozhodnutí MŠMT o přidělení finančních prostředků na rok 2019 bude odbor 
školství žádat MŠMT o změnu harmonogramu oproti žádosti:
1. Příjem oznámení dotačního programu od MŠMT 4. 10. 2018
2. Příprava podkladů žádosti 9. 10. – 24. 10. 2018
3. Schvalovací proces (Rada ÚK) Říjen 2018
4. Datum podání žádosti na MŠMT do 20. 11. 2018
5. Rozhodnutí MŠMT o získání dotace Leden – Březen 2019
6. Datum vyhlášení krajského dotačního programu Duben – Květen 2019
7. Datum příjmu žádostí. Prověření obsahových náležitostí doručených žádostí formální kontrola a věcné 
hodnocení) Květen – Červen 2019
8. Zasedání výběrové komise (výběr projektů doporučených k realizaci včetně návrhu výše poskytnuté 
dotace) Červenec 2019
9. Datum odeslání rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům Červenec 2019
10. Datum vyplacení dotace z KÚÚK žadatelům Srpen 2019
11. Vyúčtování finančních prostředků žadatelů do 31. 12. 2019
12. Vyúčtování finančních prostředků KÚÚK dle rozhodnutí MŠMT

Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

S odborem LP byly konzultovány příloha č. 1 (dotační program) a příloha č. 2 (vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 13. 3. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje dotační program schválit tak, jak je
uvedeno v návrhu na usnesení.
Dále RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
(zveřejnění) tohoto dotačního programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje s 
termínem 30. 4. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Roman Kovář 15. 4. 2019
2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 15. 4. 2019


