
Příloha 2  

Název programu:

Schválení programu:

Termín vyhlášení výzvy:

1.

1.1 Předmět

1.3 Typ podpory investi ční / neinvesti ční dotace

2.

3.

-
-
 -
 -

4.

- pořízení kompostérů
- zpevněné plochy pro shromažďování odpadů a kompostování a jiné stavby
- zpracování projektových dokumentací ve všech fázích záměru, přípravné studie
- činnosti vybočující z rámce zadání projektu, příprava výběrových řízení, podání žádostí

Předmět programu

pořízené výrobky a technologie musí být nové, musí splňovat obecné požadavky bezpečnosti a technické požadavky  pro 
uvedení na trh (prohlášení o shodě) dle platné legislativy. Volba parametrů, velikosti a provedení pořizovaného vybavení je 
plně v kompetenci žadatele.  

Neuznatelné výdaje projektu

sběrné nádoby a kontejnery na biologicky rozložitelný odpad
vybavení pro manipulaci a zpracování bioodpadu (manipulační prostředky, nářadí, drtiče, apod.)

sběrné nádoby a kontejnery na kov

Zajišt ění pln ění povinností obcí v oblasti odpadového hospodá řství dle novely 
zákona o odpadech

zveřejněno na www.kr-kralovehradecky.cz, www.cistykraj.cz

Zajišt ění pln ění povinností obcí v oblasti odpadového hospodá řství dle novely zákona o 
odpadech

Oprávn ěný žadatel

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30.3.2015

od 1.4.2015 do 7.5.2015

Finanční podpora obcím na zajištění plnění povinností odděleného sběru biologicky 
rozložitelných odpadů a kovů dle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

obce Královéhradeckého kraje do velikosti 500 trvale bydlících obyvatel  

Uznatelné výdaje projektu

- činnosti vybočující z rámce zadání projektu, příprava výběrových řízení, podání žádostí
- DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat
- svépomocná práce a vnitropodnikové převody, 
 - opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,dlužné úroky, ztráty ze směnných kurzů
- dary, ceny, kapesné, občerstvení a stravování, cestovní náhrady
- telefonování, internet, poštovné
- ostatní výdaje, u kterých nelze jednoznačně prokázat jejich přímý vztah k projektu

5.

minimální výše dotace 

maximální výše dotace  

maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 

6.

Body

1. 1 - 3
2.

1 - 5

3. 0 / 2

10 000 Kč

Dotace je poskytována z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále též "poskytovatel") na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem (dále také „dotační smlouva“).  Účelově vázaná dotace je uvolněna 
jednorázově, bezhotovostním převodem na účet příjemce dle podmínek dotační smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                     

V případě shodného bodového ohodnocení více projektů budou s ohledem na omezené finanční prostředky uspokojeny 
projekty v pořadí podle data přijetí žádosti o dotaci podatelnou poskytovatele dotace. 

Hodnotící kritéria projektu:

Cílem kritéria 3 je zvýhodnit žadatele, kteří nedisponují vlastními kapacitami k zajištění povinnosti odděleného sběru 
biologicky rozložitelných odpadů nebo kovů.

Příspěvek projektu k plnění novely zákona o odpadech v dané oblasti z pohledu řešeného 
spádového území a stavu před realizací projektu, efektivnost využití dotace

* Žadatel provozuje zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech nebo zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady dle 
§ 33b zákona o odpadech          ANO/NE

80%

Hodnocení žádostí

Hodnotící orgán je složen z členů pracovní skupiny projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" a člena rady 
Královéhradeckého kraje odpovědného za životní prostředí a zemědělství. Hodnocení předložených záměrů 
proběhne podle níže uvedených kritérií:

Rozsah dotace a platební podmínky

100 000 Kč

Úroveň formálního zpracování a zdůvodnění žádosti o dotaci



7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Adresa pro doru čení: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245

Rozpočet projektu v žádosti o dotaci se skládá pouze z uznatelných nákladů, z dotace mohou být hrazeny náklady 
investiční nebo neinvestiční povahy, kombinace obojího v jedné žádosti je možná.  

Příjemce dotace pln ě odpovídá za správné rozd ělení náklad ů projektu pro ú čely stanovení charakteru dotace na 
investi ční a neinvesti ční, měnit toto zařazení v průběhu projektu není možné. Žadatel rovněž v žádosti o dotaci závazně 
určí případné uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu.

Projekt nesmí generovat zisk, výstupem projektu nesmí být výrobek či komodita obchodovatelná na trhu, např. 
certifikovaný kompost, vytříděný lisovaný plast, papír nebo upravený kovový či stavební odpad. V rámci projektu je 
vyloučeno nakládání s odpady z podnikatelské činnosti

Doru čení žádosti 

Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí

Poskytnutí, čerpání, využití, vyúčtování dotace a podmínky pro případné vrácení dotace se řídí podmínkami 
specifikovanými v dotační smlouvě. 

Příjemce dotace je povinen zajistit publicitu projektu a uvádět Královéhradecký kraj jako poskytovatele části finančních 
prostředků. Při použití loga poskytovatele je příjemce dotace povinen dodržet pravidla pro jeho použití dostupné na: 
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz v sekci dokumentů ke stažení.

Pokud doba provádění projektu přesáhne kalendářní rok, ve kterém  byla na tento projekt poskytnuta dotace, je příjemce 
dotace povinen předložit nejpozději k 31.12. dílčí vyúčtování dosud čerpané dotace dle přílohy č.2.

Příjemce dotace je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s platnou legislativou včetně dodržení 
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci je zveřejněna na www.kr-kralovehradecky.cz v sekci "Krajské dotační programy pro 
rok 2015, oblast - Životní prostředí a zemědělství" a na www.cistykraj.cz, v sekci pro obce.

Další podmínky programu

Účtování a úhrada uznatelných nákladů projektu je omezena závazným časovým intervalem provádění projektu dle dotační 
smlouvy, nejdříve však od data schválení dotace Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a nejpozději do 30.6.2016. 

Dotaci nelze poskytnout na projekt, který bude k datu podpisu smlouvy účetně a finančně ukončen (bude ukončeno jeho 
financování).

Kompletní žádost včetně povinných p říloh (Příloha 1) musí být nejpozději do 7.5.2015 doručena v písemné podobě na 
podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 318 oslavik@kr-kralovehradecky.cz
tel: 736 521 911

9.

Příloha 1: 
Příloha 2: 
Příloha 3: 

Přílohy

Ing. Ondřej Slavík, oddělení administrativní a správní
Kontaktní osoby:

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
Formulář dílčího vyúčtování poskytnuté dotace 
Formulář žádosti o poskytnutí dotace

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším zasedání Zastupitelstva kraje po termínu uzavření 
hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů budou o výsledku dotačního řízení 
písemně vyrozuměni. 




