
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 003093.0004)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
IČO:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr, Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-6403280227/0100

a

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.
se sídlem: 
IČO:

Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 
26524783

zastoupena: Janem Burdou, předsedou
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6093528329/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

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

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 dotací nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci 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 50 000 Kč (slovy: padesát 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 mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu 100 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 50 000 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 
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 jednoho projektu 
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 projekt však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na 
projekt.
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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.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu 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 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.

4) Neuznatelné náklady projektu jsou zejména:

a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,
c) mzdy, platy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění,
d) pojištění majetku a podnikatelských rizik,
e) dotace a dary,
f) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
g) náhrady škod a manka,
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
i) náklady na právní spory,
j) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné 

položky,
k) pokuty, penále a úroky z prodlení, úhrada úvěrů, úroků z úvěrů a půjček,
I) leasingové splátky (finanční pronájem),
m) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného investičního majetku,
n) programové vybavení,
o) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. 

vystavení potvrzení lékařem),
p) zábavní pyrotechnika, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky, 
q) služby peněžních ústavů, služby telekomunikací a radiokomunikací, 
r) nákup vody, paliv a energie,
s) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané 

jiným subjektům,
t) licence trenérů,
u) odměny účastníkům v rámci akcí ve formě peněžitého plnění (prize money).

5) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
b) tiskové materiály a propagační předměty
c) věcné dary pro účastníky,
d) potraviny,
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e) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce), 
f) prádlo, oděv a obuv,
g) knihy, učební pomůcky a tisk,
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
i) nákup ostatních služeb (vstupy do sportovních zařízení, webové prezentace,

doprava, ubytování a stravování, startovně)
j) nájemné,
k) cestovné, občerstvení, pohoštění
I) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základy dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti, odměny pro rozhodčí a trenéry),
m) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu dětí na soustředění, 

soutěže a zápasy dle vnitřních předpisů či stanov příjemce)

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČL 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.

ČL 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. 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 náležitostí 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 vedeny analyticky 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 apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003093.0004“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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. 2022. 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,

Strana 4



f) doručit Kraji do 30. října 2022 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování projektu
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 

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

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

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČL 10 této smlouvy,
j) Zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČL 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 ČL 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").

1) 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 ČL 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČL 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) Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek čí jiných nosičů 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 
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známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce má právo logo Kraje Vysočina ve 
vztahu k této dotaci použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu 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. Karolina Smetanová tel: 564 602 942 
email: smetanova.k@kr-vysocina.cz

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 
projektu uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, 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.
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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 10. 3. 2022

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12. 4. 2022 
usnesením č. 0590/12/2022/RK.

V dne .r V Jihlavě dne

\ Jan Burda 
) předseda

^RND^fJan Břížďala 
člen Rady Kraje Vysočina

1485%;
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Kraj Vysočina
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RADA DT A MLÁDEE 
KRAJE VYSOČINA

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA

INFORMACE O ŽADATELI
Název: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z, s.
Adresa: Fr. 753, 674 01 Třebíč
IČ: 265 24 783
Číslo účtu: 6093528329/0800
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 pedagogického institutu ČR, které 
je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadáni a péče o nadané, je budována Krajská síť podpory 
nadání, která se skládá z pracovišť - typicky Škol každého typu [MŠ. zš I, z li, sš, VŠ), školských zařízení (zvi. SVČ), 
nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo hodlají systematicky věnovat prácí s nadanými. V každém 
kraji ČR působí koordinátor podpory nadáni NPí ČR, který poskytuje informační a metodickou podporu a rovněž 
spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni, T-CAMP je plné v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy kraje vysočina 2016, který v úkolu B. 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 radou kontaktů na organizace organizující 
letni'tábory. ROMKV je stabilní organizace s velkými zkušenosti v organizování letních táborů.
Proto jsme spojili sily NP! CR (odborná část) a RDMKV (organizační a volnočasov část) a chceme tábor realizovat společné. 
RDMKV je žadatelem o dotaci právě proto, že bude zajišťovat organizační část akce.
Účast na táboře bude pro účastníky zpoplatněna. Vzhledem k odborností programu a potřebnému zázemi je potřebné akcí 
dotovat. Bez podpory Kraje Vysočina a MŠMT by se cena tábora blížila částce 10.000, - za pět dní, což by bylo pro rodiče 
zájemců nedostupné,

POPIS TÁBORA
TERMÍN: 18, - 22. 7. 2022
MÍSTO; Erudito Luka nad Jihlavou - místo nám poskytne kvalitní zzemi (ubytovací, stravovací i technické}
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ a žáci nižšího stupně víceletých gymnázií
KAPACITA: 24
CENA PRO ÚČASTNÍKY: 2.500,-
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ; k přihlášce přiloží motivační dopis na 1 stranu A4
PROGRAM:
Budeme postupně upřesňovat. Jsme v jednání se středními školami, jihlavskou hvězdárnou, akademií věd, muzeem Třebíč a 
dalšími odborníky. 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 polytechnické oblasti. 
Dále propojit Školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezí jednotlivými druhy Škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, 
odborných znalostí a dovedností žáků a též k jejich motivaci věnovat se ve svém životě technickým oborům.
Poslední den odpoledne budou účastníci 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.
ZAPOJENÉ ORGANIZACE:
Kromě NPI ČR spolupracujeme na realizaci tábora s dalšími organizacemi - především středními Školami (budou 
se podílet na zajištění odborného programu).

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ: 265 24 783, bankovní účet č. 6093528329/0800

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



RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
KRAJE VYSOČINA

ZPŮSOBY PROPAGACE
Tábor bude propagován následujícími způsoby:
• tiskové zprávy
• letáčky na školách a SVČ
* mailing na Školy a SVČ

• sociální sítě
• web

ROLE NPI ČR
V rámci organizátorského týmu odpovídá NPI ČR za odbornou část programu. Především komunikuje s 
odbornými lektory (ať už externími nebo na Školách) a zajišťuje tak vysokou úroveň odborného programu. 
Výjezdy mimo Luka nad Jihlavou budou zajištěny hromadnou dopravou za doprovodu vedoucích tábora, kteří 
budou zajišťovat 1 další volnočasový program.

ROZPOČET TÁBORA

Celkem217.000,-

PŘÍJMY
Položka i Kč

1 od účastníků {cca 28%) í 60.000,-

2 MŠMT (cca 49%) j 107.000,-

3 Kraj Vysočina (cca 23%) j 50.000,-

VÝDAJE
Položka Kč ... ........

’ 50.000,-1 ubytování
2 stravování 50.000,-
3 pronájem 10.000,
4 lektoři 48.000,-
5 cestovné 15.000,-
6 Materiál 5.000,-
7 organizační zabezpečení a volnočasový program 40.000,
Celkem 217.000,-

Poznámky k výdajovým položkám:
i. zajištění ubytování pro účastníky a organizátory v centru Erudito
2. zajištění stravování pro účastníky a organizátory v centru Erudito
3. pronájem školicích místností v centru Erudito
4, náklady na zajištění odborných lektorů
5. doprava z místa konání do míst odborných programů
6. drobný spotřební materiál
7. zajištěni vedoucích a valnočasové části programu (DPP, drobné odměny pro účastníky, atd.)

V Třebíči 10. 3. 2022 Bc. Jan 
Burda

Digitin 
podepsal R. Jan 
Burda
Datum 2022.03.10 
14:41:07 +01'00'

Jan Burda 
předseda představenstva RDMKV

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
Ič 265 24 783, bankovní účet č. 609352S3 29/0800 

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



ŽÁDOST O PODPORU AKCE

1. Základní informace

Název akce: ? T-CAMP - VĚDECKO-TECHNICKÝ TÁBOR
Bližší popis akce: < Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ a nižších tříd 

víceletých gymnázií se zájmem o vědu a techniku. 
Účastníci se na akci finančně podílejí, aleje nezisková. 
Logo Kraje Vysočina bude na všech materiálech 
spojených s akci, na webu akce i vyvěšeno fyzicky na 
místě konání.
Radní Jan Břížďala bude pozvána na prezentace žáků při 
ukončeni akce.
Jedná se o pátý ročník. Minulé se setkaly s velmi 
pozitivním ohlasem u účastníků i jejich rodičů.

časový harmonogram akce 
(začátek - ukončení) __ _____
Místo konání akce:
Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít

1.2.- 30. 9. 2022 (včetně příprav a vyhodnocení) 
samotný tábor 18. - 22. 7. 2022
Vzdělávací centrum ERUDITO, Luka nad Jihlavou
Dotace bude využita na realizaci vědeckotechnického 
tábora T-CAMP. Konkrétně na částečnou úhradu 
ubytování a stravování účastníků.



/Odůvodnění žádosti V Kraji Vysočina v rámci Systému podpory nadání pod
patronací Talent centra Národního pedagogického institutu 
ČR. které je členem Sítě evropských talentcenter na 
podporu rozvoje nadání a péče o nadané, je budována 
Krajská síť podpory nadání, která se skládá z pracovišť - 
typicky škol každého typu (MŠ, ZŠ I, ZŠ II, 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 NPI ČR, který 
poskytuje informační a metodickou podporu a rovněž 
spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovní, T- 
CAMP je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem 

■ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje vysočina 
2016, který v úkolu B. 5 uvádí: Vyhledávat a rozvíjet 

■ talentované děti, žáky a studenty. Vytvářet a využívat 
specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat 
setkávání talentovaných žáků v kraji.

. Na druhé straně je Rada děti a mládeže kraje Vysočina, 
která disponuje celou řadou kontaktů na organizace 

i organizující letni tábory. RDMKV je stabilní organizace 
í s velkými zkušenosti v organizování letních táboru.
? Proto jsme spojili síly NPI ČR (odborná část) a RDMKV 
1 (organizační a volnočasová část) a chceme tábor 
I realizovat společně.
; RDMKV je žadatelem o dotaci 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 
MŠMT by se cena tábora blížila částce 10.000,- 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 jsme tedy 
nežádali.

[ Identifikace žadatele: Právnická osoba

i Bankovní ústav:
| Číslo bankovního účtu:

Název: Rada děti a mládeže kraje Vysočina, z. s.
Sídlo: Fr. 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: viz 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
Česká spořitelna a.s. 
6093528329/0800



I WWW (domovské stránky akce 
inálnteretu): ■ / . i

www.volnocasuj.cz/t-camp

Právní subjektivita žadatele: : 
(včetně kopie dokladu o právní 

: subjektivitě žadatele) 1
spolek - doloženy výpis z rejstříků

Seznam dokladů <
[(seznám všech dokladu, které '■ .
i jsou k žádostí přiloženy) ' ' ■

* výpis z rejstříku
* výpis z evidence skutečných majitelů
• přílohy ze zákona
• podrobný popis akce

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdaje Přij my
ubytování 50.000,- od účastníků (cca 28%) 60.000,-1

stravování 50.000,- MŠMT (cca 49%) 107,000,“ |

pronájem 10.000,- Kraj Vysočina (cca 23%) 50.000.-
lektoři 48.000,-
cestovné 14.000,-
materiál 5.000,-
organizační zabezpečeni a 
volnočasový program

40,000,-

CELKEM 217,000,- CELKEM 217.000,.

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Použití požadované dotace od Kraje Vysočlr
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:

* mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění organizátora a jeho 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizaci akce

♦ 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

a, ______ _ . L .... _ _
Název aktivity (výdaje) výše výdaje

ubytování 30.000,-
stravování 20.000,-
CELKEM 50.000,-



V Třebíči dne 10. 3. 2022

Řádek 
číslo"

Rozpis použití dotace od Kraje Vysoči na ■ : 2B,;62 • ep*;

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

100.000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
50 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

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

50.000,- Kč

5.

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

50% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Dsgitálné podepsal 

Bc. Jan Burda
Datum: 2022.03,10
14:39:2740100

Bc. Jan 
Burda

Jan Burda

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


