
Kraj vysocrara
KUJIP01C3PGH

FOND VYSOČINY
PROGRAM „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“

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")

(FV02725.0017)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

pověřen: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Mikroregion Bystřičko
se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO: 70830355
zastoupen: Liborem Pokorným, předsedou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 86-4736480287/0100

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Hry bez hranic 2020“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").
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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 nebo v tomto 
termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci 
nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 14 000 Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 36 000 Kč
Výše dotace v Kč 14 000 Kč
Výše dotace v % 38.89 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 61.11 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 22 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů
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(tj. 60%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena 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 projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Konkrétní akce 
popsaná v Příloze č. 1 smlouvy musí proběhnout nejdříve 1.1. 2020 a nejpozději 31. 12. 
2020.

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

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdy, platy a náklady na sociální a zdravotní pojištění,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěrů,
f) pokuty, penále a úroky z prodlení, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 

konzultační, právní a poradenské služby, náklady spojené s tvorbou projektu, 
projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům,

g) pojištění majetku a podnikatelských rizik, školení,
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
i) opravy a udržování, náklady na pořízení drobného hmotného dlouhodobého 

majetku, dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, 
odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky,
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j) leasingové splátky (finanční pronájem), nájemné za půdu,
k) alkohol, tabákové výrobky a jiné návykové látky, zábavní pyrotechnika,
l) odměny účastníkům soutěží ve formě peněžitého plnění (prize money),
m) služby peněžních ústavů, služby elektronických komunikací (platby za telefony, 

Internet, rozhlas a televizi apod.), lékařské poplatky,
n) nákup vody, paliv a energie,
o) ubytování.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. spotřebního materiálu, tiskových materiálů a propagačních 

předmětů, potravin),
b) nájemné (sportovišť, společenských sálů apod.),
c) nákup ostatních služeb (vč. propagace, webové prezentace, zdravotnický dozor 

záchranné služby během akcí, náklady na dopravu účastníků aktivit),
d) cestovné a stravné, občerstvení, pohoštění,
e) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem),

f) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dle vnitřních předpisů či stanov 
příjemce),

g) věcné dary (věcné ceny pro soutěžící/účastníky vč. poukázek k odběru zboží, 
vstupenek),

h) odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia, Intergram).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt 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 projekt a celkových nákladů na projekt 
(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 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
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evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, 
výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno 
z Fondu Vysočiny ID FV02725.0017",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. 12. 2020). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-wsocina.cz/edotace nebo www.fondwsocinv.cz. a to nejpozději do 
31. 1. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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 projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Čí. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu 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 
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").
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2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho 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. k) 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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,

- provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit úvodní slovo (zdravice) pro 
zástupce Kraje,

- viditelně a prominentně vyvěsit logo Kraje v místech konání projektu v počtu min. 
1 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje na celoplošné obrazovce (video 
spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
prezentovat Kraj moderátorem projektu,

- 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/vvsocinakrai.

- umístit aktivní odkaz www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách souvisejících 
s konáním projektu,

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

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 je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.
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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) 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: 
cermakova.i@kr-vvsocina.cz a Ing. Karolina Smetanová, tel. 564 602 942, email: 
smetanova.k@kr-vvsocina.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 projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

6) 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.

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.
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9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 10. 2019 
usnesením č. 1754/31/2019/RK.

V dne V Jihlavě dne........ 11'...?P.Í?.................

M1KR0REGI0N 
JYSTftiCI

593
I Příční 405 

d/P
■42..4CÓ: 708 30 355

nad/Pernštejnem
V (

Libor Pokorný 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka rady kraje
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Kraj vysocma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) , 00'1-^h

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02725-04_09_19-21

Název programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019

Název projektu Hry bez hranic 2020

Identifikační údaje žadatele

IČO: 70830355

Přesný název: Mikroregion Bystřičko

Právní forma: Právnická osoba - svazek obcí

Ulice, čp: Příční 405/1

Obec: Bystřice nad Pernštejnem

PSČ: 59301

Sídlo pošty: Bystřice nad Pernštejnem

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-4736480287/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Libor

Příjmení: Pokorný

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Veronika

Příjmení: Benová

Email: mikroregionbystricko@centrum.cz

Tel.: 736535145

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Mikroregion Bystřičko, okres Žďár nad Sázavou -
pořádající obcí pro letošní (14.9.), již šestý, ročník Her 
bez hranic je městys Strážek. Předchozí ročníky 
proběhly v obci Rozsochy, obci Rožná, ve městě 
Bystřice nad Pernštejnem, v obic Dolní Rožínka a 
minulý ročník se konal v obci Dalečín. Na základě 
pořadí letošního ročníku, bude stanoveno místo konání 
pro rok 2020, tedy pro sedmý ročník akce, na který 
podáváme tuto žádost.



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Jak již bylo zmíněno, letos se bude konat již šestý 
ročník této aktivity, žádost však podáváme na ročník 
sedmý, který proběhne v roce 2020. V prvních třech 
letech Mikroregion Bystřičko v rámci tohoto dotačního 
titulu ani žádného jiného na tento druh akce žádné 
finanční prosředky z Kraje Vysočina nečerpal. Dříve 
jsme tuto oblíbenou letní aktivitu spojovali s Promítáním 
letního kina, ale to nám vždy vyčerpalo celou dotaci v 
rámci MA21, kde se náklady každoročně zvyšují. Před 
třemi lety jsme se proto rozhodli Hry bez hranic zcela 
osamostatnit, protože akce se u místních občanů stala 
velmi oblíbenou a populární, což nás velice těší, ale 
znamená to pro nás také stále větší výdaje, pokud 
chceme akci pořádat minimálně na takové úrovni, jako 
dosud - již se z ní stala místní tradice. Pro náš svazek 
obcí se akce tedy stává čím dál více finančně 
náročnou, i přesto ji zde chceme udržet i v budoucnu. 
Dotaci jsme však zatám získali pouze jednou, i za to 
jsme velice vděční. V letošním ročníku půjdou všechny 
náklady opět na úkor svazku, neboť dotace pro tento 
rok vyhlášena nebyla, pro náseledující ročník (2020) 
bychom z dotace chtěli částěčně uhradit zejména ceny 
pro soutěžící týmy (věcné dary s logem svazku a 
názvem této akce), nákup triček pro soutěžící a další 
věcné ceny, dále občerstvení. Ceny jsme dříve 
zajišťovali formou darů od obcí, které mezi sebou 
soutěží (jednalo se zejména o propagační materiály 
obcí), to jsme zachovali, ale poslední ročníky jsme ještě 
vždy zakoupili hodnotnější dary, aby měli soutěžící větší 
motivaci a aby celá akce dostala vážnější a 
slavnostnější charakter. Dále bychom z dotace zajistili 
drobné občerstvení a propagační materiály k celé akci, 
což jsou zejména placky s logem Her bez hranic 2020, 
které jsou určené pro děti, stejnokroje (trička) s logem 
Her a názvem obce, dorty, hrníčky nebo propisky s 
logem, medaile a diplomy pro soutěžící, případně 
transparenty, plakáty na propagaci apod.
Cílem aktivity bude realizace zábavného sportovního 
dne zakončujícího letní prázninovou sezónu. Hlavním 
cílem je prostřednictvím akce Hry bez hranic podpořit 
kulturní sounáležitost obyvatel regionu, docílit upevnění 
a posílení vztahů místních obyvatel a jejich vzájemného 
setkávání. V neposlední řadě chceme podpořit tuto 
místní tradici, která se bude každoročně opakovat a 
bude v ní organizačně zapojena široká veřejnost.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uvedte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Hry bez hranic se u nás staly již tradičním zakončením 
letní sezóny. Jedná se o zábavný sportovní den, který 
bude letos i v roce následujícím, navazovat na 
předchozí ročníky. Ten úplně první se konal v roce
2014. V loňském roce se Hry konaly v obci Dalečín, 
letos proběhnou dne 14.9. ve Strážku, ročník 2020 se 
bude konat v té obci, kde se Hry ještě nepořádaly, dle 
pořadí letošního ročníku. Sportovního dne se bude 
účastnit cca 10 obcí Mikroregionu Bystřičko. Všechny 
týmy budou mít 5 členů a soutěžit v 10 hrách. Nad 
devíti z nich si berou patronát jednotlivé soutěžící obce 
a jednu připraví Mikroregion Bystřičko. Pro každý tým 
budou připraveny věcné ceny a pro týmy, které se 
umístí na stupních vítězů, budou připraveny kromě 
hodnotnějších věcných cen i medaile a dorty s logem 
Her bez hranic 2020. Pro první místo máme ještě 
připraven zlatý putovní pohár. Speciální ceny obrží také 
děti z jednotlivých týmů.
Očekáváme i účast diváků z celého regionu, kteří 
přijedou podpořit minimálně svoji obec. Výběrová 
kritéria soutěžících budou stejná, jako v letech 
předchozích (tzn. alespoň 1 dítě 10 - 15 let, alespoň 1 
dospělý nad 40 let, alespoň 1 žena). Pro konání her 
budou zajištěny transparenty s názvy obcí, stejnokroje 
s logem Her bez hranic 2020 a názvem obce. Z každé 
obce se Her účastní také dva rozhodčí, kteří drží 
dohled nad korektním průběhem a určují konečný 
výsledek jednotlivých soutěží. Soutěžící i organizátoři 
dostanou poukázku na občerstvení a každý ze 
soutěžících dostane věcné ceny připomínající sedmý 
ročník Her bez hranic. První tři vítězná družstva stejně 
jako v letech minulých získají medaile, diplom, dort a 
družstvo na prvním místě získá ještě putovní pohár, 
který byl zakoupen v roce 2014 a každoročně se na něj 
nechává vyrobit nový štítek s vítěznou obcí a členy 
týmu. Po vyhlášení vítězů se uskuteční malé 
sousedské posezení s živou nebo reprodukovanou 
hudbou. Pro děti, které soutěžit nebudou, bude 
vytvořen po celý den hrací koutek (skákací hrad, 
trampolína, malování na obličej apod.), který bude 
zajištěn bezplatně. Předpokládáme, že se akce 
zúčastní více než 300 obyvatel Mikroregionu Bystřičko. 
Hry bez hranic se tedy u nás stávájí již tradičním 
zakončením letní sezóny, které chceme podporovat a 
pořádat i v budoucích letech. Důležitým faktorem je pro 
nás zejména vzájemné setkání místních občanů, kteří 
se semknout za účelem vzájemné solupráce a 
dobrovolné účasti na zábavných sportovních aktivitách.

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Projekt je zaměřen na širokou veřejnost od dětí, 
mladistvých, dospělých až po seniory. Zúčastnit se 
může úplně každý, ať už jako soutěžící, doprovod, 
Fanoušek nebo jenom jako divák. Hlavním přínosem 
akce je společné setkání místních obyvatel napříč 
všemi věkovými katergoriemi, vzájemná spolupráce a 
také podpora kulturního a společenského života v 
našem regionu. Akce zakončí letní prázdninovou 
sezónu.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Přípravné práce započnou již během měsíce června 
(oslovení obcí, aby se zapojily), poté budou postupně 
promýšleny ceny, soutěže a sestavovány soutěžní 
týmy. Samotná akce bude realizována jedno sobotní 
odpoledne během první poloviny září 2020. K realizaci 
dojde v obci, která bude určena dle pořadí letošího 
šestého ročníku - tzn. že to bude ta obec, která bude 
dle výsledného pořadí první, kde se ještě hry 
nepořádaly.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Akci Hry bez hranic 2020 bude realizovat Mikroregion 
Bystřičko již po sedmé. V organizaci této akce máme 
tedy bohaté zkušenosti. Všechny předchozí ročníky 
byly vydařené a soutěžící i diváci se již těší na ten 
letošní i další. Mikroregion má také bohaté zkušenosti s 
dalšími projekty, které úspěšné organizuje již několik 
let. Jedná se například o akci Bystřičko čte dětem, 
která se v našem regionu letos konala již po dvanácté a 
pomalu se chystá její další ročník. Dále Mikroregion 
Bystřičko organizuje také akci Putovní letní kino, i tato 
akce má za sebou v letošním roce svůj šestý ročník. 
Dlouhodobě se Mikroregion také podílí na pořádání 
fotografické soutěže Bystřické Zrcadlení, mezi další 
velice oblíbené akce patří Dětská výtvarná soutěž, 
která má za sebou krásných deset ročníků. Již tradičně 
také Mikroregion Bystřičko ve spolupráci s městem 
Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje nominace a 
uděluje titul Nositel tradic Bystřička. Po čtvrté budeme 
také letos vyhlašovat soutěž o Nejkrásnější vánoční 
strom. Všechny výše zmíněné akce a jejich ročníky 
jsou dostupné na webu Miroregionu Bystřičko 
www.regionbystricko.cz v sekci Projekty a akce. Svazek 
také dlouhodobě pomáhá svým členům se získáváním 
dotací a s organizací jejich aktivit.

7. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 36 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 14 000 Kč 38,89 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 14 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 22 000 Kč 61,11 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 22 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH El

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1) Stručný popis naplnění specifických kritérií
2) Doklad o právní subjektivitě žadatele - výpis z registru dobrovolných svazků
3) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4) Podrobný položkový rozpis nákladů
5) Fotodokumentace z minulých ročníků

V Bystřici nad Pernštejnem dne 2.9.2019

£9ST ^ ,7Příční 405 
593 0ť/Bystřice nad Pernštejnem

Razítko, jménjb/a a podpis/y 
statutárního

zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.



jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Stručný popis specifických kritérií
Příloha č. 1

a) Aktivní zapojení účastníků (bodové rozpětí 0-7)

Akce Hry bez hranic je založena na principu aktivní účastivšech, nejen členů 
soutěžních družstev, kteří jsou vybíráni dle určitých kritérií (družstvo o pěti členech 
musí mít alespoň jedno dítě, jednu ženu a jednu osobu starší 40 let). Tato družstva se 
sestavují v obcích, úěast v soutěži je zcela dobrovolná a do výběru složení týmu se 
většinou zapojuje celá obec. Zúčastnit se ale mohou i ostatní. Mnohdy dochází 
k diskuzím nad soutěžními disciplínami, které se musí každý rok měnit a musí je 
vymýšlet každá ze soutěžících obcí pro ty ostatní. Jako divák a podpora svého 
oblíbeného týmu je zde vítán každý. Děti, které nejsou součástí soutěžního družstva a 
přijdou se na Hry bez hranic podívat, jsou do celého dne zapojeni doprovodným 
programem, je pro ně například přistavena trampolína, dětský skákací hrad, dále se 
například mohou zabavit malováním na obličej, malováním křídami apod. I dospělí 
diváci se nebudou nudit, neboť k tanci a poslechu v pozdějších hodinách vystoupí 
jedna z místních kapel nebo je zajištěna hudba reprodukovaná. Občerstvení je 
pochopitelně také zajištěno. Bez aktivní účasti všech soutěžících, aktivní podpory 
diváků a aktivního vyřádění se v případě dětí, by Hry bez hranic nebyly tím, čím 
bychom je mít chtěli, tedy naší již místní tradicí, která dětem i dospělým zpestří 
začátek nového školního roku a blížící se nástup podzimu.

b) Užitečnost a potřebnost projektu (bodové rozpětí 1-6)

Tento druh aktivity ještě v nedávné době v území zcela chyběl, takže jsme rádi, že 
letos budeme pořádat již šestý ročník Her bez hranic (14.9.2019 ve Strážku), 
ze kterých sepostupem času stala místní tradice zakončující letní prázdninovou sezónu. 
Občané si na toto zábavné odpoledne již zvykli a na letošní ročník se velice těší. 
Velkým plusem této akce je i to, že se pokaždé odehrává v jiné obci v rámci regionu, 
čímž dochází k ještě většímu propojení občanského soužití a vzájemné spolupráce 
celého území. Hry bez hranic jsou tedy dobrým, již tradičním, prostředkem 
ke stmelení kolektivu nejen na jednotlivých obcích, ale také mezi obcemi a občany 
v rámci mikroregionu. Projekt tedy značně přispívá k upevnění vztahů, neboť je 
založen na principu spolupráce a posílení místního kolektivu.

c) Prvek dobrovolnosti a rozvoje občanské společnosti (bodové rozpětí 0-7)

Hry bez hranic jsou organizovány výhradně na principu dobrovolnosti. Soutěžící se 
her účastní z vlastní vůle a bezúplatně. Cílem je především pobavit sám sebe, ale také 
přihlížející diváky a zažít příjemné odpoledne v kolektivu přátel a známých a v 
příjemném prostředí. Občané obcí se vymýšlením soutěžních disciplín aktivně podílí 
na realizaci celého dne.I organizační tým, který celou akci koordinuje, je tvořen 
dobrovolníky ze strany obcí a zaměstnanci Mikroregionu (účastní se akce ve svém 
volném čase), kteří si vzájemně rozdělí úkoly a pro celou akci připraví vše potřebné 
nejen v místě konání. Jednotlivé aktivity a hry jsou tedy zajišťovány z velké části 
svépomocí, akce tak svým charakterem významným způsobem podporuje rozvoj 
občanské společnosti a napomáhá k větší spolupráci v užším i širším kolektivu.
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d) Otevřenost akce (bodové rozpětí 1-7)

Akce Hry bez hranic je od svého počátku až do konce zcela otevřena široké veřejnosti. 
Přijít na tuto akci, pobavit se, zařádit si a zažít hezký sportovní den může každý, ať se 
akce zúčastní aktivně, jako soutěžící, nebo jenom jako divák či fanoušek. Otevřenost 
spočívá ale především v tom, že přihlásit se jako soutěžící nebo pomocný organizační 
dobrovolník může opravdu každý. Vzhledem k doprovodnému programu, kdy k tanci 
a poslechu zahraje také jedna z místních kapel, je zaručeno, že bavit se bude opravdu 
každý. Děti si také přijdou na své, jak již bylo řečeno, budou mít k dispozici například 
trampolínu a skákací hrad.

e) Dopad projektu v územním měřítku (bodové rozpětí 1-3)

Akce má vzhledem ke svému charakteru dopad na celé územní našeho mikroregionu 
Bystřičko, možnost zúčastnit se akce jako divák však není omezena ani naším 
regionem, vítán je opravdu každý. Aktivní účast je pak očekávána zejména od občanů 
našich členských obcí a od družstev z 11 soutěžících obcí.



Příloha č. 4

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

Počet ks

3

Položka Předpokládaná cena

Dorty pro první tři soutěžní týmy 1.600 Kč

1 Občerstvení pro pořadatele a soutěžící 5.000 Kč

200 Placky s logem Her bez hranic 2020 1.200 Kč

55
Trička s logem Her bez hranic pro 

pořadatele a soutěžící
11.000 Kč

55
Dárkové předměty s logem Her bez hranic 

pro soutěžící
13.500Kč

15 Medaile pro první tři soutěžní týmy 500 Kč

55 Hrníčky po soutěžící s logem 3.200 Kč

Položkový rozpis nákladů byl stanoven na základě předchozích ročníků akce
Hry bez hranic na Bystřičku


