SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
O DOTACI PRO ROK 2021

INFORMACE K DOTACÍM 2021

Kontaktní údaje - Bc. Lucie Calábková:
- e-mail: l.calabkova@olkraj.cz (malé L)
- mobil: + 420 725 409 079
- telefon pevná linka: 585 508 247

Dotační titul 14_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných
spolků hasičů OK 2021 (dále jen DT) se poskytuje pouze na akce
spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

-

Soutěž v požárním sportu organizovaná pro dospělé
Soutěž v požárním sportu organizovaná pro děti/dorost/mládež
Soutěž v požárním sportu organizovaná pro veterány
Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

Dotační titul není určen na dětské dny, tábory, soustředění apod.,
ale pouze na soutěže či výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů.

Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze
jednu žádost na více akcí. Žadatel může v žádosti požádat o dotaci
pouze na jednu akci v dané věkové kategorii (např. žadatel bude
v roce 2021 realizovat 2 soutěže v kategorii dospělých – v červnu
a v září, může si požádat o dotaci pouze na 1 soutěž v kategorii
dospělých).
V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána
další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování,
a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Kategorie soutěží:
• soutěž v požárním sportu dětí/dorostu/mládeže
• soutěž v požárním sportu dospělých
• soutěž v požárním sportu veteránů
Není rozdíl, zda žadatel požádá o dotaci na soutěž okrskovou
či místní apod. Dotace se poskytuje vždy pouze na max. jednu
akci v konkrétní věkové kategorii.

Žadatelé o dotaci:
- právnické osoby (spolky hasičů a pobočné spolky hasičů
Olomouckého kraje)
Alokovaná částka na DT1:
- 2.000.000,- Kč

DT rozdělen na 2 kola:

-

Pro 1. kolo je příjem žádostí od 15. 3. 2021 do 31. 3. 2021
(žádosti budou předloženy na schůzi Rady Olomouckého kraje dne
19. 4. 2021)
o vyčleněná částka 800.000,- Kč

-

Pro 2. kolo je příjem žádostí od 7. 6. 2021 do 16. 7. 2021
(žádosti budou předloženy na schůzi Rady Olomouckého kraje
v srpnu 2021) vyčleněná částka 1.200.000,- Kč
o (v případě nedočerpání finančních prostředků v 1. kole, bude
převedena nedočerpaná částka do 2. kola)

Min. a max. výše dotace:
-

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 5.000,- Kč.

-

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 35.000,- Kč.

Hodnotící kritéria:

A

Druh
realizované/ých
akce/í
hrazené/ých
z dotace
soutěž
v požárním
sportu
organizovaná
pro
děti/dorost/mládež
oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů
– 90., 100., 110., 120. výročí a dále
soutěž v požárním sportu pro dospělé (muži/ženy)
oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů
– 60., 65., 70., 75., 80., 85. a každé další půl výročí
soutěž v požárním sportu organizovaná pro veterány

Počet bodů
(sčítá se)
20
15
10
6
4

Hodnotící kritéria:

B

Použití dotace (nelze dodatečně měnit; v případě, že
žadatel uvede v žádosti více položek, kde jsou
odlišné počty bodů, bude žadateli uděleno bodování
dle nejvýše použité položky, kterou v žádosti použil)
pořízení vybavení pro požární sport (např. proudnice,
hadice, dresy, přilby, sportovní obuv a další) – i jako cena
v soutěži
nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže – ostatní
ceny, diplomy, poháry, medaile, pořízení překážek
(i včetně oprav) a pořízení časomíry, startovací pistole
a další nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže
propagace (propagační materiály a předměty – plakáty,
pozvánky apod.),
nezbytné materiálně-technické
vybavení a zabezpečení akce (pronájmy míst, ve kterých
jsou akce realizovány, pronájmy a zapůjčení překážek,
časomíry, TOI-TOI apod.)
občerstvení včetně pitného režimu pro soutěžící,
rozhodčí a pořadatele a ostatní výdaje spojené s realizací
akce/akcí, kytice, věnce, prapory a stuhy při oslavách
výročí založení sboru dobrovolných hasičů apod.
ostatní, které nelze zařadit mezi jednotlivé výše uvedené
použití (např. vedlejší materiálně-technické vybavení a
zabezpečení, které není nezbytné pro uspořádání akce,
hudební
doprovod,
ozvučení
akce,
skládací
altán/stan/přístřešek, pohonné hmoty, kancelářské
potřeby atd.)

Počet bodů
(nesčítá se)
20

15

10

7

3

Hodnotící kritéria:
C

-

Počet obyvatel v obci/městě, ve které/m se nachází
sídlo spolku hasičů nebo pobočného spolku hasičů
žádající o dotaci (dle statistiky počtu obyvatel MV ČR
k 1. 1. 2020)
do 300
301 – 1.000
1001 – 5.000
víc než 5.000

Počet bodů
(nesčítá se)
30
15
10
5

počet obyvatel v obci/městě, ve které/m se nachází sídlo spolku
hasičů nebo pobočného spolku hasičů žádající o dotaci (dle
statistiky počtu obyvatel MV ČR k 1. 1. 2020) https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Lhůta pro použití dotace:
-

Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně
uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce
od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu
těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 31. 10. 2021, není-li
ve Smlouvě sjednáno jinak.

Použití dotace:
- V rámci uspořádání významných oslav výročí založení sborů
dobrovolných hasičů nelze dotaci použít na vyznamenání, ocenění,
medaile za zásluhy, úhradu kulturních a tanečních vystoupení.
Použití dotace (nelze dodatečně měnit; v případě, že žadatel uvede v žádosti
více položek, kde jsou odlišné počty bodů, bude žadateli uděleno bodování
dle nejvýše použité položky, kterou v žádosti použil)
pořízení vybavení pro požární sport (např. proudnice, hadice, dresy, přilby,
sportovní obuv a další) – i jako cena v soutěži
nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže – ostatní ceny, diplomy, poháry,
medaile, pořízení překážek (i včetně oprav) a pořízení časomíry, startovací pistole
a další nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže
propagace (propagační materiály a předměty – plakáty, pozvánky apod.), nezbytné
materiálně-technické vybavení a zabezpečení akce (pronájmy míst, ve kterých jsou
akce realizovány, pronájmy a zapůjčení překážek, časomíry, TOI-TOI apod.)
občerstvení včetně pitného režimu pro soutěžící, rozhodčí a pořadatele a ostatní
výdaje spojené s realizací akce/akcí, kytice, věnce, prapory a stuhy při oslavách
výročí založení sboru dobrovolných hasičů apod.
ostatní, které nelze zařadit mezi jednotlivé výše uvedené použití (např. vedlejší
materiálně-technické vybavení a zabezpečení, které není nezbytné pro uspořádání
akce, hudební doprovod, ozvučení akce, skládací altán/stan/přístřešek, pohonné
hmoty, kancelářské potřeby atd.)

Propagace:
• Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu se
Smlouvou a pravidly konkrétního dotačního titulu. Minimální
podmínka pro každého příjemce dotace je povinnost uvádět
logo poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních
sítích příjemce (jsou-li zřízeny) a označit propagační materiály
příjemce, vztahující se k účelu dotace, logem Olomouckého
kraje.
• Zveřejnění loga poskytovatele na webových stránkách nebo
sociálních sítích (jsou-li zřízeny) a označení propagačních
materiálů předloží příjemce spolu se závěrečnou zprávou –
např. doložením snímku obrazovky webové stránky nebo
sociální sítě, doložením kopie pozvánky/plakátu aj.).

Propagace:
• V případě akce konané před dnem nabytí účinnosti Smlouvy, je
příjemce povinen po konání akce, uvést informaci o finanční
podpoře Olomouckého kraje této akce, případně logo
Olomouckého kraje, na viditelném veřejně přístupném místě
(např. sdělením informace na vývěsce). Tuto formu propagace
příjemce předloží v příloze závěrečné zprávy – např. fotografií
vývěsky.

Dodatečné informace:
-

Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování a doložit
výdaje a příjmy společně se závěrečnou zprávou způsobem
a ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.

