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Dotační smlouva ID 002552.0001 - T-CAMP - vědeckotechnický tábor

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 50000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: 003421, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Kroj Vysočina
KUJIP01C4NP9

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID 002552.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.
se sídlem: Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
IČO: 26524783
zastoupen: Janem Burdou, předsedou představenstva RDMKV

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 
číslo účtu: 2500011274/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „T - CAMP - vědeckotechnický tábor", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen ,,akce“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce
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1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 82 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 60,98 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 39,02 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 32 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v 
záhlaví této smlouvy nebo jiný účet Příjemce (jehož zřízení Příjemce Kraji doloží), a to 
nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení akceptované a Příjemcem podepsané 
této smlouvy na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení

k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,..... ),
j) náklady na právní spory,
k) náklady na publicitu.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) ubytování pro účastníky a organizátory,
b) stravování pro účastníky a organizátory,
c) pronájem školících místností,
d) cestovné a doprava na odborné části programu.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č, 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující

Strana 3 (celkem 6)



sek dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002552.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30. 9. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací,

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. I) této smlouvy. ■ .
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem.

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů (pokud je 
příjemce bude realizovat) uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v 
grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
vysocina.cz/publicita.

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce má právo logo Kraje Vysočina ve 
vztahu k této dotaci použít.

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner tel: 724 650 274 email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz.
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb. splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je;
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 3. 4. 2018

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 5. 2018 
usnesením č. 0884/15/2018/RK.

V ........dne V Jihlavě dne....2.4,..Q5,--2Q18---

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka rady Kraje Vysočina

Rada dětí a mládeže
kraj© Vysočina, z.s.

Fr. Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ: 265 24 783 ■Žlžkova 57, 587 33 Jihlava

Kraj Vy
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE !

1, Základní informace J iq/

.Nazev.ákcéť:" T-CAMP - VĚDECKOTECHNICKÝ TÁBOR
Bližší popis akce: Cílovou skupinou jsou žáci 2, stupně 2Š a nižších tříd

víceletých gymnázií se zájmem o vědu a techniku.
Akce letos proběhne poprvé, ale má ambici na další rozvoj 
a vznik tradice.
Účastníci se na akci finančně podílejí, ale je nezisková. 
Logo Kraje Vysočina bude na všech materiálech 
spojených s akcí, na webu akce i vyvěšeno fyzicky na 
místě konání. Radní Jana Fialová bude pozvána na 
prezentace žáku pří ukončení akce.

Časový harmonogram akce 
(začátek - ukončeni)

1, 6. - 30. 9. 2018 (včetně připrav a vyhodnocení) 
samotný tábor 23. - 27. 7. 2018

Místo konání akce: Vzdělávací centrum ERUDITO, Luka nad Jihlavou
Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít

Dotace bude využita na realizaci vědeckotechnického 
tábora T-CAMP, Konkrétně na částečnou úhradu 
ubytování a stravování účastnikú, pronájem prostor a 
cestovné.



Odůvodnění žádosti V Kraji Vysočina v rámci Systému podpory nadáni pod 
patronací Taientcentra Národního institutu pro další 
vzdělávání, které je členem Sítě evropských talentcenter 
na podporu rozvoje nadání a péče o nadané, je budována 
Krajská síť podpory nadáni, která se^ skládá z pracovišť - 
typicky škol každého typu (MŠ, ZŠ 1, ZŠ li, SŠ, VŠ), 
školských zařízení (zvi, SVČ), nevládních a neziskových 
organizací (NNO), které se věnují nebo hodlají 
systematicky věnovat práci s nadanými. V každém kraji 
ČR působí koordinátor podpory nadání NIDV, který 
poskytuje informační a metodickou podporu a rovněž 
spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni. T- 
CAMP je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje vysočina 
2016, který v úkoiu B. 5 uvádí; Vyhledávat a rozvíjet 
talentované dětí, žáky a studenty. Vytvářet a využívat 
specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat 
setkávání talentovaných žáků v kraji.
Na druhé straně je Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, 
která disponuje celou řadou kontaktů na organizace 
organizující letní tábory. RDMKV je stabilní organizace 
s velkými zkušenosti v organizování letních táborů.
Proto jsme spojili síly NIDV (odborná část) a RDMKV 
(organizační a volnočasová část) a chceme tábor 
realizovat společně,
RDMKV je žadatelem o dotací právě proto, že bude 
zajišťovat organizační část akce.
Účast na táboře bude pro účastníky zpoplatněna. 
Vzhledem k odbornosti programu a potřebnému zázemí je 
potřebné akci dotovat. Bez podpory Kraje Vysočina a 
NIDV by se cena tábora pohybovala nad částkou 6.000,- 
za pět dní, což by bylo pro rodiče zájemců nedostupné.

V rámci Fondu Vysočiny není grantový program, do 
kterého by bylo možno žádat.
Jedná se o celokrajskou aktivitu - žádnou obec jsem tedy 
nežádali.

identifikace žadatele: Právnická osoba
Název: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s,
Sídlo: Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč
IČ: 265 24 783
Právní subjektivita: spolek (doložen výpis z rejstříku)
Statutární orgán: Jan Burda - předseda představenstva
Kontaktní údaje:
tel. číslo; 777 750 131
e-mailová adresa; predseda@rdmkv.cz
poštovní adresa: víz sídlo

Fyzická osoba
1. Jméno a příjmení
2. Datum narození
3. Bydliště
4. IČO, je-li fyzická osoba podnikatelem, bylo-li přiděleno
5. Kontaktní údaje
a) tel, číslo, b) e-mailová adresa, c) poštovní adresa

Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu:

Waldvšertler Sparkasse von 1842
2500011274/7940 .



j WWW (domovské stránky akce 
na Internetu):
Právní subjektivita žadatele:
(včetně- kopie dokladu o právní 

: subjektivitě žadatele)

www.rdmkv.cz/icamp

spolek - doložen výpis z rejstříku

Seznam dokladů 
(seznam všech dokladů, které 
jsou k žádosti přiloženy)

o výpis z rejstříku 
* přílohy ze zákona 

___;__podrobný popis akce

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a oňfmů

Výdaje Pří my
ubytování 32.000,- od účastníků (cca 37%) so onn -
stravování 35.000,- NIDV (cca 26%) 35 000 -
pronájem 9.000.- Kraj Vysočina (cca 37%) so non -
lektoři 35.000.-

cestovné 6.000,-
vstupy 3.000,-

organizační zabezpečení a 
volnočasový proqram

15.000,-

CELKEM 135,000.- CELKEM 135.000.-

2, Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 
i Použití požadované dotace od Kraje Vysočina,
Výčet NĚUŽNÁTĚLNÝCH nákladů:

* mzdové náklady (výdaje) a ostatni 
osobní náklady (výdaje) a náf 
(výdaje) na sociální a zdra 
pojištění organizátora a 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizací akce

náklady (výdaje) na pohoštěni 
běžné provozní náklady (výdaje) (např, 
telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné
doprava, bankovní poplatky,.....)
náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
akce,

#
♦

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

ubytování 20.00Ó7]
stravování 20.000.-
pronájem 5.000.-
cestovné 5.000.-
CELKEM 50.000,-

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary



Řádek 
■ čisloí

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina
i J:;!; ■

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 50.000,- Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
Částečně) z dotace od Kraje Vysočina

82.000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
60,98% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4,
Podlí vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

-
32.000,- Kč

5.
Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečné) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

39,02% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečné) z dotace od Kraje Vysočina

V Třebíči dne 27. 3. 2018

Vi«te

"■""Twain

razítko a podpis sfaturárniho zástupce žadatele 
(v případě zastoupenK na základě plné mocí je třeba 
plnou mop přiložit) \\



RADA DĚTÍ A MLÁDEŽÍ: 
KRAJE VYSOČINA

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA

INFORMACE O ŽADATELI............................

Název: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, 2. s.
Adresa: Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ: 265 24 783
Číslo účtu: 2500011274/7940 
Kontaktní osoba: Jan Burda 
Mail: predseda@rdmkv.cz 
Telefon: 777 750 131

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE - ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI

V Kraji Vysočina v rámci Systému podpory nadání pod patronací Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání, které 
je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané, je budována Krajská síť podpory 
nadaní, která se skládá z pracovišť - typicky škol každého typu (MS, ZS I, ZŠ li, SŠ, VŠ), školských zařízení (zvi. SYČ), 
nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo hodlají systematicky věnovat prácí s nadanými. V každém 
kraji ČR působí koordinátor podpory nadání NIDV, který poskytuje informační a metodickou podporu a rovněž spolupracuje 
s dalšími subjekty na krajské úrovni. T-CAMP je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy kraje vysočina 2016, který v úkolu 8. 5 uvádí: Vyhledávat a rozvíjet talentované dětí, žáky a studenty. Vytvářet a 
využívat specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat setkáváni talentovaných žáků v kraji.
Na druhé straně je Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, která disponuje celou řadou kontaktů na organizace organizující 
letni tábory. RDMKV je stabilní organizace 5 velkými zkušenosti v organizovaní letních táborů.
Proto jsme spojili síly NIDV {odborná část) a RDMKV (organizační a volnočasová část) a chceme tábor realizovat spoíečně. 
RDMKV fe žadatelem o dotaci právě proto, ze bude zajišťovat organizační část akce.
Účast na táboře bude pro účastníky zpoplatněna. Vzhledem k odbornosti programu a potřebnému zázemí je potřebné akcí 
dotovat. Bez podpory Kraje Vysočina a NIDV by se cena tábora pohybovala nad Částkou 6.00Q,- za pět dní, což by bylo pro 
rodiče zájemců nedostupné.

POPIS TÁBORA 

TERMÍN: 23. - 27, 7. 2018
MÍSTO:- místo nám poskytne kvalitní zázemí (ubytovací, stravovací I technické)
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ a žáci nižšího stupně víceletých gymnázií 
KAPACITA: 20
CENA PRO ÚČASTNÍKY: 2.500,-
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ: k přihlášce přiloží motivační dopis na 1 stranu A4 
PROGRAM (bude upřesňován);

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER
pondělí příjezd M. Nevolová - hry na rozvoj talentu a nadán! volnočásový program
úterý badatelské centrum Gymnázium Jihlava badatelské centrum VŠPJ Jihlava volnočasový program
středa Alternátor Třebíč SPŠT Třebíč - Od myšlenky k výrobku, kaipanv volnočásový program
čtvrtek robotika příprava závěrečných prezentaci a posterů volnočasový program
patek příprava závěrečných prezentací závěrečné prezentace a zhodnocení, odjezd volnočasový program

Veškeré aktivity budou praktické. Na účastníky čekají workshopy, exkurze, pokusy atd. Cílem je především posílit zájem a 
motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně zejména v polytechnícké oblasti. Dále propojit školní a 
mimoškolní vzdělávací aktivity mezí jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitněni vědomostí, odborných znalostí 
a dovedností láků a též k jejich motivaci věnovat se ve svém životě technickým oborům.
Poslední den odpoledne budou účastnící tábora prezentovat před rodiči a pozvanými hosty svoje postery, prezentace a další 
postřehy z celého týdne. Důraz bude kladen na prakticky využití získaných poznatků a zkušeností.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z, s., Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ; 265 24 783, bankovní účet č. 2500011274/7940 

777 750 131, info@rdmkv.cz, www.rdmkv.cz
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HADA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

KRA3E VYSOČINA

ZAPOJENÉ ORGANiZECE: Kromě RDMKV a NIDV spolupracujeme na realizaci tábora s dalšími organizacemi. 
Například: Gymnázium Jihlava, VŠPJ Jihlava, SPŠT Třebíč a další.

ROZPOČET TABORA

PŘÍJMY
Položka Kč
1 od účastníků (cca 37%) 50.000,-
2 NIDV (cca 26%) 35.000,-
3 Kraj Vysočina (cca 37%) SO.OOO,-
Ce kem 135,000,-

VÝDAJE
Položka Kč
1 ubytování 32.000,-
2 stravování 35.000,-
3 pronájem 9.000,-
4 lektoři 35.000,-
S cestovné 6,000,-
6 vstupy 3.000,-
7 organizační zabezpečení a volnočasovy program 15.000,-
Celkem 135,000,-

Poznámky k výdajovým položkám:
1. zajištění ubytování pro účastníky a organizátory v centru Erudito
2. zajištění stravování pro účastníky a organizátory v centru Erudito
3. pronájem školících místností v centru Erudito
4. náklady na zajištění odborných lektorů - bude hrazeno z prostředků NIDV
5. doprava z místa konání do Třebíč a Jihlavy na odborné části programu
6. vstupné a odborný program v Alternátoru Třebíč
7. zajištění vedoucích a volnočasové části programu (nákup materiálu, provoz automobilu, drobné 

odměny pro účastníky, atd.)

V Třebíčí 27. 3. 2018

ríriňsi "''V'; r. „•}

i'-i. Hrubián {>/;< o i iřetuD 
\iťJ: 2p3 k-i '

Jan Burda
'-přédseda představenstva RDMKV

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z, s,, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ: 265 24 783, bankovní účet č. 2500011274/7940 

, 777 750 131, info@rdmkv.cz, www.rdmkv.cz



rada dětí a mládeže 
kraje vysočina

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA 
VĚDĚCKO-TECHNICKÝ TÁBOR T-CAMP - DOPLNĚNÍ

ZPŮSOB VÝBĚRU DĚTÍ A JEJICH POČET
Kapacita tábora je pro tento - první- ročník nastavena na 20 účastníků.
Zájemci musí k přihlášce doložit motivační dopis - tedy jakési zdůvodnění, proč se chtějí tábora zúčastnit a jaká jejich 
motivace se dále rozvíjet. Tím chceme dosáhnout toho, aby se na tábor přihlásili skutečně jen dětí se zájmem o vědu 
s techniku a svůj další rozvoj.
Co se týče samotného výběru dětí - pokud bude překročena kapacita, budou mít přednost dětí s bydlištěm na Vysočině. 
V další fází budeme - v případě potřeby - posuzovat zmíněné motivační dopisy. Rozhodovat bude především popsaná 
motivace účastníka k účastí na táboře a představa o následném využit/ získaných dovedností. Přihlížet se bude i k účasti na 
olympiádách nebo Jiných odborných soutěžích, členství v zájmovém kroužku, nominací nebo o ceněni Talent Vysočiny atol.
Na posouzení se bude podílet RDMKV, NIDV i Kraj Vysočina.

ZPŮSOBY PROPAGACE
Tábor bude propagován následujícími způsoby:

• tiskové zprávy
• letáčky na školách a SVČ
• mailing na škoíy a SVČ
• sociální sítě 
« web

POZNÁMKY K ROZPOČTU
» íektorné 35.000,- - jedná so částku pro lektory na šesti odborných workshopech (cca tedy 6.000,- na workshop, 

většinou pro dva lektory). Tuto částku plně dotuje NIDV a není součástí financování z dotace Kraje Vysočina 
* pronájem - dte ceníku centra Erudito, kde se bude tábor konat počítáme s náklady na ubytování, stravování a 

pronájem školící místnosti

ROLE NIDV
V rámci organizátorskéíio týmu odpovídá MOV za odbornou část programu. Především komunikuje s odbornými lektory (ať 
už externími nebo na školách) a zajišťuje tak vysokou úroveň odborného programu.
Zatím je připraveno:

• hry na rozvoj talentu a nadáni s Monikou Nevolovou (v místě konání tábora)
* návštěva badatelského centra na Gymnáziu v Jihlavě
• návštěva badatelského centra VŠPJ v Jihlavě
♦ návštěva centra Alternátor v Třebíči
* návštěva SPŠT Třebíč
• roboíika (v místě konání tábora)

Výjezdy z Luk nad Jihlavou do Jihlavy a Třebíče budou zajištěny vlakem za doprovodu vedoucích tábora kteří 
budou zajišťovat i další volnočasový program. ' r

Přesný obsah programu jednotlivých návštěv bude ještě upřesňován, Všude však budou lektoři, kteří zajisti vvsofcou kvalitu 
a odbornost programu. y
Ze získaných poznatků budou účastnící tábora vytvářet postery a prezentace, které budou na závěr tábora 
prezentovat rodičům a zástupcům jednotlivých škol.

Batla dětí n mládež© 
kraj© Vysočinu, i.s,

Pr, Hrubfrta 753, 674 01 Třebíč
IĎ: 268 24 783 \ Jan Burda 

pře^se^a představenstva RDMKV

.ad./>■' '*.. }Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
JČ: 265 .24 783, bankovní účet č. 2500011274/7940 

777 750 131, info@rdmkv.cz, www.rdmkv.cz


