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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")

(ID 003029.0001)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen; 
(dále jen “Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

Cestami proměn, z. s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
(dále jen “Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Roman Fabeš, člen Rady Kraje Vysočina

Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
4050004999/6800

V Pevnosti 9/3, 128 00 Praha 2 
27047091
íng. Drahomírou Kotmanovou, ředitelkou spolku

Česká spořitelna, a.s.
103380309/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace11) na realizaci akce „Má vlast cestami proměn - příběhy domova", 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: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smíouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akcí 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 (archivace, povinnost umožnit kontroiu, .,.) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 60 500 Kč (slovy: Šedesát tisíc pět set 
korun českých).

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v ČI. 5 odst. 
1 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové uznatelné náklady nižší než poskytnutá dotace uvedená 
v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit peněžní prostředky odpovídající 
rozdílu mezi poskytnutou dotací a skutečnými celkovými uznatelnými náklady na účet 
Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne předložení 
závěrečné zprávy uvedené v Čí. 8 písm. f) této smlouvy.

3) 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.

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. 8 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 31.12. 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu Či. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznateíné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne 31.12. 2021.

4) Neuznateíné náklady akce, které nelze zahrnout do celkových uznatelných nákladů 
akce, jsou:
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a) daně, s výjimkou uvedenou v Či. 8 písm, d) této smlouvy,
b) věcné dary a ceny,
c) dotace a finanční dary,
d) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků 
na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

e) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
f) náklady na úhradu úvěrů a půjček,
g) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
h) běžné provozní náklady (např, telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

k síti, poštovné, balné, bankovní poplatky, ..,),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady na publicitu Kraje,
k) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup ostatních služeb (tisk, webové prezentace, služby propagace, publikace, 

produkce výstavy)

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 
neuznateíné.

CL 8
Základní povinnosti Příjemce

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

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví"), a zajistit řádné a oddělené sledování dotace poskytnuté na projekt a 
celkových uznatelných nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účetním 
znakem, střediskem, činnosti 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, a 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 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 uznatelné 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, apod.) uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina !D 003029.0001“,

d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na 
vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a 
osobní náklady touto smlouvou definovány jako neuznateíné). 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 
dotací využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
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e) prokázat úhradu celkových uznatelných nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
výdajovými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 31. 1. 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude 
obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných 

nákladů projektu a jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této 
smlouvy,

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 uznatelné 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) 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

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. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činností 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 Vysočina" (v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www, kr-vvsocina, cz/publicita) na pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s projektem, 
pokud jsou k této příležitosti vytvářeny, 
umístění loga Kraje Vysočina na všech panelech vystavovatelů,
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verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v ČL 13 bodu 3) 
této smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, 
zajistit volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo 
(zdravici) pro zástupce Kraje,
viditelně a prominentně umístit roll up nebo desku s logem kraje v místě 
realizace projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené 
v čl. 13 bodu 4) této smlouvy,
distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které 
případně předá Příjemci Kraj,
v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce 
stáhne na www.kr-vvsocina.cz/pubiicitai. 
prezentovat Kraj moderátorem projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na www.kr- 
vvsocina.cz.
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informací o dotační podpoře kraje - například formou textu čí sponzorského 
vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita 
nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

Či. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 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 platností 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 Jaroslava Panáčková, teí: 564 602 296, 
e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz.
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny 
čl. 1 a ČI. 13 odst 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených 
v Čí. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v 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.

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.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 2. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 3. 2021 
usnesením č. 0509/09/2021/RK.

V Jihlavě dne t 5. 04. 2021

-"7

Ing. Drahomíra Kolmanová 
ředitelka spolku

Mgr. Roman Fabeš 
člen Rady Kraje Vysočina
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy {dále jen „žádost**), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i ihůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující Žadatele, v případě zastoupení na základě plně moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: Má vlast cestami proměn - příběhy domova

Místo konání akce: Zahájení v Praze, putování po celé ČR a po Slovensku
Termín konání akce: 5.6.2021 -31.12.2021
Webové stránky akce/projektu: www.cestamiDromen.cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Národní putovní výstava vypovídá o úctě k domovu a 
odpovědnosti za svůj kraj. Výstavou děkujeme autorům 
proměn opomíjených míst za jejich zvelebení v místa a 
objekty důstojné, s novým využitím. Proměnou ovlivnili i 
své okolí. Výstava má dvanáctiletou tradici, je propagací 
„zdola11. Pro vítězné proměny v minulém ročníku hlasovalo 
přes 57 tis. lidí. Zasahuje všechny cílové skupiny, 
připravujeme variantu pro nevidomé a neslyšící. O atributy 
projektu - Srdce vlasti a všechna Srdce krajů - se stará 
pan prof. Jan Pirk. 10 příkladných proměn volí Odborná 
porota pod vedením pana arch. Pleskotá. Na slavnostní 
zahájení přijíždějí se Srdci krajů radní a náměstci 
hejtmanů, a autobusy lidí z vystavujících obcí a měst. 
Výstava se po zahájení rozdělí do kolekcí a celý rok 
putuje. Půjčujeme ji zdarma, vystavující si ji odveze od 
předchozího. Spolupracuje celá země. Stálými partnery je
11 krajů, s přestávkami se účastní dva. Vystavovatelé 
hradí cenu panelu. Celkovou propagaci a další náklady 
hradíme z peněz od krajů, z grantů a od sponzorů. Jsme 
nezisková organizace, souběžně s putováním ročníku už 
běží přípravy ročníku následujícího. Na zahájení a 
vernisážích v krajích nevybíráme žádné vstupné ani jiné 
poplatky.

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Propagace proměn z kraje Vysočina
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Odůvodnění žádosti:
Popis výchoz! situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byiy 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádai o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Bude nám ctí i nadále propagovat proměny z kraje 
Vysočina. Autoři proměn mají zájem vystavovat a 
v hlasování veřejnosti i odborné poroty jsou velmi úspěšní. 
Přestože dosud kraj výstavu nepodporoval, snažili jsme se 
zdejší vystavovatele nijak nediskriminovat. Velmi bychom 
si vážili změny postoje kraje. Reference o projektu mohou 
podat paní starostky a páni starostové Telče, Kamenice 
nad Lipou, Černovic, Smrčné, Žďáru nad Sázavou, 
Okříšek, Humpolce, Pelhřimova, pan opat a paní vedoucí 
infocentra v Želivě, a další. Vysočina si může výstavu 
zarezervovat na webu, v záložce Kam za výstavou. 
Uvítáme její umístění na veřejném nebo jinak přístupném 
prostoru. Velmi působivé je, když kraj uspořádá krajskou 
vernisáž a zástupce kraje osobně poděkuje svým 
vystavovatelům. 1 my vítáme možnost se zde osobně 
s autory proměn setkat.

Ze žádných jiných fondů kraje ani obcí a měst o 
prostředky nežádáme. Dosud jsme nežádali ani o dotace 
z EU.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subiektů:

Cestami proměn, z.s.

Sídio: V Pevnosti 9/3,128 00 Praha 2 - Vyšehrad
IČO: 27047091
Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě Žadatele)

Zapsaný spolek

Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo bankovního účtu: 103380309/0800

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví
2. Daňová evidence - ano
3. Uplatňování nákladů formou paušálu

Plátce DPH: (ano/ne) ANO
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Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(dle obchodního rejstříku)

Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka

Kontaktní adresa:
(pokud se iiši od sídla)
Telefon: 777 581 983
Email: kofmanova@cestamipromen.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a oříímů

Výdaje Příjmy

1.016.800,-
1.030.000,-

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina___________________
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována ________ .
Spolupráce na produkci vvstavv. průběžná aktualizace webu a dalších médií, kalendář Od
mále do máie, katalog______ ______ . . _____________________ ____
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Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštění
• 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 realizací 
akce,

• 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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pn vyúčtování prokázat.

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 60.500, - Kč

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

60.500, - Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
5,95 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu...

230.300, - Kč

5.

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

22,65 .% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
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Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanoveni 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci
Cílově publikům (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejich 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, seníoň, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.}

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)

Třadiče akce (jedná se o novou akcí nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?)

12 let
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

Slavnostní zahájení s bohatým programem ve spolupráci s partnery, krajské a místní 
vernisáže při významných akcích ve městech a obcích
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci...)

Na všech panelech vystavovatelů, na propagačních materiálech, v katalogu a kalendáři, na 
obrazovce při zahájení, v partnerských médiích
Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?)

ne
Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:

V..... Praze................................. dne.........2.1.2021

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na zákiadě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Ráz!
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razl.Q@kr-vvsocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270
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