
 
 
 

 
Příloha č. 1  

Věc: 

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2020  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Vláda České republiky podpořila svým usnesením č. 23 ze dne 8. 1. 2014 nový strategický dokument 

s názvem „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, který 

je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v České republice a zároveň nástrojem 

pro implementaci programu WHO „Zdraví 2020,“ který byl schválen 62. zasedáním Regionálního 

výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. 

Tento aktualizovaný dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva umožňuje 

pokračování již realizovaných aktivit v souladu s novými prioritami tak, aby byla zajištěna kontinuita 

zdravotní politiky České republiky. Řadu záměrů a opatření programu „Zdraví 2020“ zahrnul Ústecký 

kraj do své dlouhodobé „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 

na období 2015–2020“ (dále jen „Strategie“), jejíž realizace byla schválena usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Tato Strategie obsahuje řadu priorit 

pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva Ústeckého kraje, mezi které je zahrnuta i podpora aktivit 

v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, které mohou významnou měrou přispět ke zvýšení kvalifikace 

odborného zdravotnického personálu v Ústeckém kraji s cílem zvýšit celkovou úroveň zdravotní 

péče. 

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2020 (dále 

jen „dotační program“) je vyhlášen na podporu organizování a realizování lékařských 

a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných zejména na území 

Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje. Tento samostatný 

dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016, kdy bylo podpořeno celkem 16 vzdělávacích akcí 

a odborných konferencí v úhrnné výši 1 000 000,- Kč. V roce 2017 bylo podpořeno 20 vzdělávacích 

akcí a odborných konferencí v úhrnné výši 1 043 450,- Kč a o rok později kraj podpořil 21 akcí 

v celkové výši 1 054 000,- Kč. Za celý letošní rok pak bylo v rámci všech tří lhůt dotačního programu 

podpořeno 19 akcí v celkové výši 1 193 500,- Kč V předcházejícím období až do roku 2015 včetně, 

bylo organizování vzdělávacích akcí a konferencí pořádaných na území kraje podporováno z Fondu 

Ústeckého kraje.  

Dotace v rámci dotačního programu bude poskytnuta na financování nezbytných uznatelných 

nákladů přímo souvisejících s organizováním a realizací lékařských a zdravotnických vzdělávacích 

akcí vzniklých v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. 

Dotace je poskytována za využití pravidla „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, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. 

Výše podpory činí maximálně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – 100 000 EUR za dotčený 

a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí 

potřebu, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních 

odvětvích. 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 je ve výši 

1 200 000 Kč. Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci tohoto 

dotačního programu je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci 

v rámci dotačního programu je 150 000 Kč, v závislosti na splnění kritérií dle bodu 14. dotačního 

programu, který tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu.  

Výjimky ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
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Dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 013/13Z/2018 schválilo Zásady 

pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). 

Z těchto Zásad vychází navrhovaný dotační program. V souvislosti se specifiky tohoto programu je 

třeba, aby pro něj zastupitelstvo v souladu s ustanovením Článku XVI. bodu 1) Zásad schválilo 

následující výjimku:  

Výjimka 

Původní znění čl. IV. bod 1 b) Zásad: 

Žadatelem o programovou dotaci může být pouze právnická nebo fyzická osoba, působící na území 

Kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou a Krajem, která je přímo 

odpovědná za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Text po úpravě: 

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových organizací 

zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR, s oprávněním realizovat 

profesní a vědecké činnosti na území České republiky. 

Zdůvodnění:  

Díky této výjimce se tak mohou do dotačního programu přihlásit všechny právnické a fyzické osoby, 

které jsou registrovaným subjektem v ČR, s oprávněním realizovat vědecké a profesní činnosti, 

a nikoliv pouze subjekty působící v Ústeckém kraji, protože řada vzdělávacích organizací a subjektů 

organizujících odborné konference či sympozia má celorepublikovou působnost. O dotaci nemohou 

žádat příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem, které mohou od svého zřizovatele 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, obdržet pouze příspěvek na provoz, a tudíž nemohou čerpat dotace z tohoto 

programu.  

Dotační program bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019, 

na úřední desku bude vyvěšen nejpozději 31. 12. 2019.  

První lhůta pro podání žádostí bude od 3. 2. 2020 – 6. 3. 2020, a to pro akce realizované v období 

od 1. 1. – 31. 12. 2020. Druhá lhůta pro podání žádostí bude od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 pro akce 

realizované v období od 1. 5. – 31. 12. 2020. Třetí lhůta pro podání žádostí bude od 17. 8. 2020 – 

7. 9. 2019 pro akce, které budou realizované v období od 1. 9. – 31. 12. 2020. Dle dosavadních 

zkušeností první lhůtu pro podání žádostí využívají organizátoři velkých, pravidelně organizovaných 

(a tedy dlouho dopředu plánovaných akcí) a organizátoři akcí, kteří žádají o dotaci ex-post za akce 

realizované již v průběhu I. čtvrtletí 2020 a rámci této lhůty se také přerozdělí největší část 

alokovaných prostředků. Návazně v rámci druhé a třetí lhůty pro podání žádostí dochází k dočerpání 

finančních prostředků dotačního programu a jsou podporovány akce, které organizátoři začali 

plánovat většinou až v průběhu roku. V případě vyčerpání objemu finančních prostředků v rámci 

první lhůty pro podání žádostí bude přijímání žádostí v rámci druhé a třetí lhůty pozastaveno. Po lhůtě 

pro podání žádostí bude provedeno formální a věcné vyhodnocení přijatých žádostí výběrovou 

komisí. V závislosti na výsledcích formálního a věcného hodnocení žádostí bude navržena výše 

dotace pro jednotlivé projekty/akce. Vyhodnocení žádostí a návrh výše dotace budou po skončení 

lhůty pro podání žádostí předloženy na nejbližším jednání Rady Ústeckého kraje  

V rámci dotačního programu bude nově použit formulář žádosti ve své elektronické podobě 

(příloha č. 1 dotačního programu), který by měl pomoci zjednodušit žadatelům jejich agendu 

při předkládání žádostí na kraj. Rozpočet projektu/akce tvoří přílohu č. 2 dotačního programu. Dotace 

z rozpočtu kraje budou poskytnuty na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 dotačního programu. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání 

dotace tvoří přílohu č. 4 dotačního programu.  

Materiál byl předložen Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 11. 2019.  


