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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina
Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje
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Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Hodina H, z.s.

Smluvní částka: 1) 25000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 31.7.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis
Zpracoval: OŠMS/J. Čermáková 26.6.2018

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 26.6.2018 / / C'f

Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová ?

Předkládá: OŠMS/J.Čermáková 26.6.2018 • -.
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

/ v 
•Zodpovídér Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner -q O? 7018

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová -o fi7. . . . . . . . . ?flia. . 1

Poznámka:
Subjekt (IČO: 26552361), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: cermakova.jana, datum ověření: 26.06.2018 14:17:31):

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů, Vysočina Imprint (PR01965.0002)

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 25000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003299, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 
UZ: 000000035

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).
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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")

(PR01965.0002)

Cl. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
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

Hodina H, z.s.
se sídlem: Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov 

26552361
Mgr. Danielou Havlíčkovou, předsedkyní

IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2300150640/2010

jen „dotace") na realizaci akce „Vysočina Imprinť, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Cl. 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

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

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých).

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

vlastním podílem Příjemce a dotace z programu Erasmus+.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

T^litovéršáklady akce 1 424 051 Kč
Výledotace v Kč 25 000 Kč
"Výšecíotace v % 1,75 % z celkových nákladů na akci
wýšřTdotace z programu Erasmus+ v Kč 1 319 051 Kč
w^mToóďíí Příjemce v Kc 80 000 Kč
Maximální výše dotace v % 20 % z celkových nákladů na akci

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 ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % 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 ní všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje, 
pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na 
akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
ČI. R písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI.
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 4. 11. 2018.
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce, financované z dotace Kraje, vznikají nejdříve 
dnem podání písemné žádosti Kraji, tj. dnem 30. 5. 2018.

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:
a) náklady na nákup kancelářské a výpočetní techniky,
b) dotace a finanční dary,
c) platy zaměstnanců v pracovním poměru, náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance (netýká se odměn z dohod 
uzavřených mimo pracovní poměr),

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty a úroky z prodlení, náhrady škod a manka, náklady na právní 

spory,
g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
h) běžné provozní náklady (např. platby za internet a telefonní služby, nákup vody, 

paliv a energie, bankovní poplatky, poštovné, balné,...),

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup materiálu,
b) nákup služeb,
c) dopravní náklady a cestovné,
d) pobytové náklady (ubytování a stravné),
e) nájemné,
f) propagace, tisk a grafické práce,
g) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti).

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.

Cl. 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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
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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 v daňové evidenci sledovány odděleně 
ye 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, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID PR01965.0002“,

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 31. 10. 2018). Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu nákladů hrazených z dotace kraje a vlastních prostředků žadatele, 
a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického 
bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 60 kalendářních dnů od uzavření projektu Domem zahraniční 
spolupráce, příspěvkovou organizací, závěrečnou zprávu, jejíž vzor je součástí 
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských 
vzdělávacích projektů č. 14/14 ze dne 17. 12. 2014, která bude obsahovat:

- stručný popis zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie prvotních, resp. účetních dokladů hrazených z dotace Kraje Vysočina 

a vlastních prostředků žadatele a kopie dokladů o jejich úhradě,
- potvrzení Domu zahraniční spolupráce o uzavření projektu z jejich strany 

a výši skutečně přidělené podpory,
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, paragony, 

účtenky 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) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

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 „kontrola1').
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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. j) této smlouvy.

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 uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu trvání projektu dle ČI. 7 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce,
c) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj,

d) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce.

5) 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.

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.
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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) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Čermáková, tel. 564 602 939, email: 
i~prmakova.i@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 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.

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

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

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.

3) 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 30. 5. 2018.

10) o poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 
usnesením č. 1228/19/2018/RK.

V

Ing. Jana Fialová, MBA 
radní krajepředsedkyně
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Pravidel Rady Kraje Vysočina 
vzdělávacích projektů pro poskytování dotací na dofinancování Příloha č. 1

evropských

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) / 1 ' K

Název programu Erasmus+ - KA1 - Vzdelavaa mobilita jednotlivců 
-Vropska dobrovnlná cii j u‘vuu*Název projektu Vysočina imprint .......

Žadatel Úplný název dle 
dokladu 0 právní 
subjektivitě

Hodina H, z.s. ..

l čiHc Í U ’"Ifó"' /Í|}K l

,

Sídlo (ulice a č.p,,
PSČ a obec)

Hrnčířská 111
393 01 Pelhřimov : ‘ /„ I-i..liuyj UiM f

Statutami zástupce 
(jméno, příjmení, titul, funkce, 
telefon, e-maíl)

íng. Iva Maciá ~~------ ------------------------
Statutární zástupce Hodina H z s 1 
místopředsedkyně
777 129 257

Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul, telefon,
e-mail)

ng. Iva Maciá ...  ...-..................
777 129 257 
va@hodinah.cz

ICU >6552361"" ~.................................. ................

oariKOvni spojeni f
(název banky, číslo účtu / kód 2

, banky) j

-io banka ---------- -—--------
300150640/2010

Celkový rozpočet projektu 424 051,02 “ ----------------------------------
Požadovaná výše dotace 
( + kolik tvoří procení z celkového 2
rozpočtu projektu) 5 000Kč ( 1,75%)

- - ' ------- ----------------



Stručný popis projektu Vysočina Imprint je projekt Evropské dobrovolné služby, 
který má jádro v mezioborové spolupráci 3 neziskových 
organizaci a místního muzea v Kraji Vysočina v ČR, 
Název projektu označuje stopu - otisk - dopad, kterou 
skupina dobrovolníků zanechá v Kraji Vysočina a 
současně stopu na dobrovolnících, přinos, který jim tato 
EDS zkušenost přinese,
Projekt snoubí na jedné straně oblast neformálního 
vzdělávání, sociální práce, historie a kultury a na straně 
druhé evropské partnerství 11 zapojených organizací z 8 
zemí, včetně hostitelské země.

Obecným cílem projektu je přispět evropské spolupráci v 
oblasti mládeže prostřednictvím vytvořených neformálně 
vzdělávacích dobrovolnických míst/příležitostí a otevřeni 
prostoru v hostitelských organizacích pro inovaci, přínos 
ze zahraničí a nové zkušenosti. Projekt podporuje 
motivaci mladých lidí, otevření místních komunit jiným 
kulturám, posiluje pozitivní vnímání neformálního 
vzdělávání, získávání zkušeností v praxi a dobrovolnictvi. 
Konkrétní cíle projektu jsou:
- zapojit mladé lidi z evropských zemí do týmu v 
hostitelských organizacích
- podpořit mobilitu mladých lidí
- zapojit do EDS s mladé s omezenými příležitostmi 
-vytvořit podmínky pro vzájemné vzdělávání, učeni, 
výměnu zkušeností a inovace mezi dobrovolníky a 
hostitelskými organizacemi
- rozvíjet kompetence pro uplatnění na evropském trhu 
práce
- posílit informovanost o Evropě prostřednictvím kontaktu 
s cílovými skupinami a komunitou
- zvýšit kvalitu práce partnerů na mezinárodni úrovni 
-vytvořit příklad dobré praxe aktivního zapojení 
dobrovolníků do dění v komunitě a organizacích 
Hlavní téma: neformální vzdělávání, rozvoj místní 
komunity, kultura a ínterkulturní učeni, sociální práce, 
práce s dětmi, mládeži, seniory, kreativita, neziskový 
sektor, aktivní zapojeni.

Typ EDS projektu: 4 aktivity zahrnující celkem 9 
dobrovolníků,na dlouhodobou aktivitu

Zapojené země: Španělsko, Německo, Maďarsko, 
Bělorusko, Ukrajina, Francie, hostitelská ČR

Trvání: Aktivity 1 a 2 na dobu 9 měsíců, Aktivita 3 a 4 na 
dobu Trněsíců
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Cíle projektu 
(čeho chcete v 
dosáhnout)

rámci projektu
Čile projektu: Obecným cíleni projektuje přispět evropské
spolupráci v oblastí mládeže prostřednictvím vytvořených 
neformálně vzdělávacích dobrovoinických míst/přítežitostí a 
otevření prostoru v hostitelských organizacích pro inovaci, 
přinos ze zahraničí a nové zkušenosti. Projekt podporuje 
jmotívaci mladých lidi, otevřeni místních komunit jiným kulturám, 
posiluje pozitivní vnímáni neformálního vzdělávání, získáváni 
zkušenosti v praxi a dobrovolnictví.
Konkrétní cíle projektu jsou:
- zapojit mladé lidi z evropských zemí do týmu v hostitelských 
organizacích
podpořit mobilitu mladých lidi 
zapojit do EDS mladé lidi s omezenými příležitostmi 
vytvořit podmínky pro vzájemné vzdělávání, učení, výměnu 

Zkušeností a inovace mezí dobrovoiníky a hostitelskými 
jorganizacemi

rozvíjet kompetence pro uplatněni na evropském trhu práce 
j- posílit informovanost o Evropě prostřednictvím kontaktu s 
cílovými skupinami a komunitou
- zvýšit kvalitu práce partneru na mezinárodni úrovni 

vytvořit příklad dobré praxe aktivního zapojeni dobrovolníku do
jdění v komunitě a organizacích 
Cíle zaměřené na žadatele a partnerské organizace: 
-žadateí/KO: pokračováni v činnosti přispívající uznáváni 
neformálního vzdělávání, vnášení tématu rozmanitosti cílových 
|skupinám a činnosti organizaci prostřednictvím dlených aktivit, 
vytvoření kvalitní a udržitelné partnerské evropské šitě, zahájeni 
tvorby nových, popř. adaptovaných a efektivních metod práce a 
aktivit s cílovými skupinami, lepši kvalifikace pracovníku a 
dobrovolníku
- další HO: posíleni kapacity pracovat na evropské úrovni, 
zahájeni procesu otevíráni se ínterkulturalitě, ínkluzi, inovaci a 
novým nápadům ze strany dobrovolníku, získáni nově 
Zkušenosti z předáváni zkušeností a podpory rozvoje 
dobrovolníku v organizaci.
Cíle zaměřené na dobrovolníka: rozvoj kompetenci dobrovolníku 
s důrazem na uznáni neformálního vzděláváni pro budoucí 
uplatnění pro studium nebo na trhu práce, ínterkuiturni 
zkušenost života v jiné kultuře s důrazem na ocenění kulturní 
rozmanitostí, podpora mnohojazyčnosti (učení se jazyka 
hostitelské země, využití mateřského jazyka a také dalších 
jazykových kompetenci), asistence a vyzkoušení si práce v NNO 
na různých pozicích a činnostech.
Souvislost s cíli Erasmu+ a KA 1: rozvoj kompetenci 
dobrovolníku během projektu s budoucím využitím na trhu práce 
a podporou zaměstnavatelností (práce s dobrovolníky na 
definování a uvědomováni si vlastního rozvoje a nabytých 
kompetencích pro sebeprezentaci), aktivní participace v 
evropském prostředí' (prostor pro seberealizaci, dobrovolnictví a 
příležitost zapojit se do evropské spolupráce), spolupráce 
organizací z různých evropských zemí (sdíleni zkušenosti pro 
vytvořeni kvalitního projektu s dopadem na ně samotné, 
dobrovolníky a všechny v kontaktu) pro posílení mezinárodní 
dimenze. Projekt podporuje také uplatnění stálých priorit 
programu Erasmus+, a to v jeho průběhu, jeho zaměřením a 
současně jako témata, se kterými dobrovolník pracuje.
[Vazba na čile KA1: projekt přispívá zlepšeni úrovně klíčových 
kompetenci a dovedností se zvláštním ohledem na jejich 
význam pro trh práce, náplní aktivit projekt také podporuje rozvoj 
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi v rámci setkání s 
různými lidmi, aktivitami v různých prostředí, díky reflexí a 
podpoře dobrovolníků přispívá hlubšímu porozuměni a 
uvědomění ši rozdílů přínosu ciobrovolniekě práce pro komunitu 
a dopad toho, co dělají, tvoří a podílí se,
Potřeby, na které projekt reaguje a ze kterých vychází: vysoká 
nezaměstnanost mladých lidí, nedostatek příležitostí pro získávání 
zkušenosti z praxe, současná multikulturní společnost spojená s 
mobilitou v Evropě, související aktuální postoje ve společnosti, prostor v 
NNQ pro zkvalitněni, inovaci, nové podněty a výměnu zkušenosti.
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Cílové skupiny
(kdo je do projektu zapojen a komu 
je projekt určen)

1. Hodina H, z,s. jako koordinující a současně 
hostitelská organizace

2. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Diakonie ČCE - 
středisko v Mysliboňcích, Fokus Vysočina jako 
hostitelské organizace

3. Další partneři, kde dobrovolníci v rámci 
spolupráce s Hodina H, z.s. působí: ZŠ Na
Pražské Pelhřimov, ZŠ Krasový Domky
Pelhřimov, ZŠ Komenského Pelhřimov, ZŠ 
Osvobození Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov, 
Gymnázium a OA Pelhřimov, ZŠ Hradecká 
Humpolec, Gymnázium Jihlava, MŠ Dubovice,
MŠ Červená Řečice, MŠ Mozaika Jihlava, ZŠ
Nad Branou Pacov, ZŠ Větrný Jeníkov, ZŠ 
Dobronín, ZŠ Olešná, ZŠ Vlásenický dvůr, ZŠ 
Myslibořice, DD Hrotovice, Gymnázium
Pelhřimov, Hotelová škola Pelhřimov a řada NNO 
pracujících s dětmi a mládeží, působící v oblastí 
mezigeneračního dialogu (např. Dům dětí a 
mládeže Jihlava, RDMKV)

4. Cílové skupiny aktivit: dětí od 2,5 let a dětí v MŠ v 
Kraji Vysočina, žáci a studenti ZŠ a SŠ v Kraji 
Vysočina, neorganizované děti a mládež, děti a 
mládež organizované v rámci volnočasových, 
sportovních aktivit a akcí pro veřejnost.

Časový harmonogram realizace
projektu
(začátek projektu, aktivity, konec 
projektu)

30. 5. 2018 - 4. 11,2018



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o dofinancování 
projektu Krajem)

Součástí projektu je dopad na Kraj Vysočina, Aktivity 
a spolupráce s partnerskými organizacemi se během 
projektu rozšířila a zájem o zapojení dobrovolníků v 
Evropské dobrovolné službě (EDS) se výrazné 
posílil. Tento fakt přináší dodatečné náklady 
související s dopravou, vybavením a materiálem 
souvisejícím s prezentacemi, workshopy, aktivitami. 
Dobrovolníci také připravují v rámci své EDS řadu 
aktivit a akcí především pro děti a mládež, se 
kterými vznikají náklady na pronájem a služby 
související s technikým zajištěním nad rámec 
kapacity a možností hostitelských organizací.
Tento EDS projekt zahrnuje take výstupy určené 
mladým lidem podporující jejich jazykové vzdělávání, 
informovanost, jako např. publikace, videa, 
neformálně vzdělávací materiály, o které je zájem i 
v tištěné podobě. Náklady související s projektem
EDS jsou určeny především na pokrytí nákladů 
spojených s pobytem dobrovolníků a jeji 
vzdělávacím procesu. Tento projekt však propojuje 
EDS se silným zaměřením na místní a regionální 
dopad v Krájí Vysočina. Aktivity zajišťující tento 
dopad znamenají dodatečné náklady.

Země zapojené do projektu Francie, Německo, Španělsko, Ukrajina, Bělorusko, 
Maďarsko

Celkový rozpočet projektu

/uvádějte v Kč):

Zdroj Částka: %
Požadovaná dotace od Kraje Vysočina........... ..... _....................... 25 000 1,75
Grant z programu Ěrasmus+ nebo CNFB*:.............. ................... 1 319 051,02 92,63
Vlastní prostředky žadatele: ......—......... .................. ............ 80 000 5,62
Příjmy celkem: ..... ......................... __.. ......... ....... 1 424 051,02 100
* v případě eTwinniog projektů se tato položka nevyplňuje

v Kčt:

Popis nákladů: Částka:
Cestovné dobrovolníků na a z ED6............. . — _ ... ..... —.............. .... 61 551,045
Pobytové náklady dobrovolníků - stanovené kapesné EDS dobrovolníků 239 523,804
Náklady na organizaci (stravné, cestovné behem projektu, material, 
podpora osobního rozvoje (školení) a volného času dobrovolníků, 
interkulturni učení a poznávání hostitelské země, náklady související s 
individuálními projekty jednotlivých dobrovolníků)

1 017 976,17

Mzdové náklady související s koordinaci a podporou dobrovolníku 50 000
Podpora rozvoje dobrovolníků, místní aktivity, cestovné, cestovné spojené 
s individuálními projekty a výstupy, materiál, pronájem, propagační

45 000

předměty, tisk a grafické práce
Jazyková výuka 10 000
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""Popis nákladů: Částka:

Prooaqačm předměty 5 000
'Materiál ... .......................... 5 000
Pronájem .................... 10 000
fid< a arafické práce (výstupy projektu a aktivity dobrovolníků) 5 000

potvrzují, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé.

V;/ , •'
/

datum, místo

jméno a příjmení statutárního zástupce

razítko. M/ j-frociíf/k:
tjihjílH, ž.s.'
ťoýpjslhíirnov, tó: 265 52 3C1

■podpis statutárního zástupce’

Vyplněný formulář zašlete na e-mail lysova.k@kr-vysocina.cz a v tištěné formě v jednom 
vyhotovení VČETNĚ POVINNÉ PŘÍLOHY na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení 
mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
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