Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje dotační program (dále jen program)
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Základní informace - program KPG042010
Název programu

Obnova historických varhan

Cíl programu

Podpořit obnovu historicky a umělecky cenných varhan na území
Královéhradeckého kraje

Opatření PRK, ke kterému se
program vztahuje
Specifický cíl opatření PRK, ke
kterému se program vztahuje

2.

A. 3. 2. Rozšíření regionální turistiky a vytvoření informačního systému

Aktivita PRK, z níž program
vychází

a. 3. 4. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, včetně památek,
kulturních a turistických atraktivit (A.3.2.)
a 3. 8. Podpora rozvoje tradiční lidové kultury a uměleckých řemesel (A.3.2.)

Popis programu

Program je zaměřen na odbornou obnovu varhan, které se nacházejí na území
Královéhradeckého kraje a které mají historickou a uměleckou hodnotu.
Podpora se vztahuje na všechny historické varhany bez rozdílu, zda se jedná o
kulturní památku či nikoliv.

1.6.

1.7.
1.8.

A. 3. Rozvoj cestovního ruchu

Program schválen Radou Královéhradeckého kraje

dne

6.1.2010

Program schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

dne

28.1.2010

Vymezení okruhu žadatelů

2.1.

Definice historických varhan
Varhany vyrobené klasickými technologiemi umísťované převáţně do kostelů, kaplí, klášterů apod. Historickými
varhanami jsou pro účely tohoto dotačního programu varhany, od jejichţ výroby uplynulo ke dni podání ţádosti
minimálně 80 let.

2.2.

Specifikace okruhu možných přijemců dotace (vlastníků varhan)
• fyzické osoby
• obecně prospěšné společnosti
• církve, náboţenské společnosti nebo účelová zařízení církví
• obce
• příspěvkové organizace
• občanská sdruţení
• ostatní právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost
Vyloučeni z dotačního řízení
• stát
• právnické osoby zřizované či zaloţené státem
• právnické osoby zřizované či zaloţené Královéhradeckým krajem

2.3.

3.
3.1.

Ekonomická část programu
Charakter přijatelných výdajů z dotace
náklady bezprostředně spojené s realizací projektu
neinvestiční prostředky:
• materiálové náklady
• restaurátorské, konzervátorské a další odborné práce

3.2.

Charakter nepřijatelných výdajů z dotace
• investiční prostředky spojené s modernizací varhan
• elektroinstalace
• dopravné, cestovné, náklady na ubytování
• průzkumy, restaurátorské zprávy, dokumentace

3.3.

Minimální výše dotace

100.000,- Kč

3.4.

Maximální výše dotace

500.000,- Kč

3.5.
3.6.

Maximální možný podíl dotace na celkových přijatelných nákladech projektu

70%

Platební podmínky
Peněţní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po uzavření smlouvy. Čerpání i vyuţití
těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě.

4.

Hodnocení projektu
Kaţdý člen hodnotícího orgánu ohodnotí projekt podle níţe uvedených základních a specifických kritérií.

4.1.

Základní kritéria pro posuzování projektů
soulad projektu s vyhlášeným programem a jeho podmínkami
umělecký a historický význam varhan
závaţnost ohroţení varhan
výsledky předchozí činnosti a celková důvěryhodnost ţadatele

4.2.

5.
5.1.

5.2.

Specifická kritéria pro posuzování projektů
odborné posouzení stavu, historické a umělecké hodnoty nástroje
výše finanční podpory z rozpočtu místní samosprávy

Obsahové náležitosti žádosti o dotaci
Náležitosti formuláře žádosti
Ţádost o dotaci musí být vyplněna prostřednictvím elektronického informačního systému Benefit7, který najdete na
adrese https://benefit.kr-kralovehradecky.cz a následně musí být do dne uzávěrky podána ve fyzické podobě buď na
podatelně krajského úřadu nebo k poštovní přepravě (rozhoduje datum poštovního razítka) včetně všech povinných příloh
na formuláři vytištěném z uvedeného informačního systému. Ţádost musí být podepsána všemi spoluvlastníky nebo
zmocněnou osobou, která doloţí úředně ověřené zmocnění. V rámci jedné žádosti je možné žádat dotaci pouze na
jeden objekt.
Povinné přílohy
1) kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění včetně kopie dokladu o přidělení IČO
2) doklad o zřízení běţného účtu (kopie smlouvy s bankovním ústavem nebo potvrzení bankovního ústavu) - nelze
nahradit výpisem z účtu!
3) podrobný rozpočet projektu
4) čestné prohlášení o vlastnictví věci včetně podpisů všech spoluvlastníků.
5) výhradně digitální fotografická dokumentace předmětu ţádosti – 1 x celkový pohled a další minimálně 3 snímky na CD
nosiči
[formáty
*.tif, *.gif,
*.bmp]
– fotodokumentace
musí hodnoty
přesvědčivě dokladovat a identifikovat předmět
6)
odborné
posouzení
stavu*.jpg,
varhan
a jejich
historické a umělecké
7) v případě prohlášené kulturní památky závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
8) úplná kopie dokladu totoţnosti všech vlastníků (fyzické osoby) - obě strany občanského průkazu !

6.

Způsob podání projektů

6.1.

Termín podání projektů

6.2.

Místo pro podání projektů

od 8. února 2010 do 31. března 2010

Ţádost o dotaci musí být podána ve fyzické podobě na podatelně krajského úřadu včetně povinných příloh na oficiálním
formuláři vytištěném z aplikace Benefit7 pro rok 2010.
Fyzickou žádost a povinné přílohy lze podat
1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
2) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Datem podání se rozumí podání na poště (rozhoduje otisk poštovního razítka) nebo datum podání na podatelně.

6.3.

Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená KPG042010, názvem programu a plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy
bydliště nebo sídla právnické osoby a nápisem NEOTEVÍRAT. Přílohy nesešívat!

7.

Další podmínky programu
Do hodnotícího řízení jsou přijaty pouze ţádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři,
obsahujíţádosti
všechnyo povinné
přílohy
a jsou
dalších formálních nedostatků.
Zaslané
dotaci včetně
příloh
se bez
nevracejí.
Ţadatel je povinen při propagaci akce (v médiích apod.) uvést skutečnost, ţe akce je podporována Královéhradeckým
krajem, při tom můţe vyuţít znak kraje (podmínky pouţití znaku kraje se řídí Pravidly pro uţívání znaku
Ţadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výší
poskytnuté dotace.
Závěrečná zpráva a vyúčtování musí být zpracovány a předloţeny krajskému úřadu na standardním oficiálním formuláři
uveřejněným na webových stránkách Královéhradeckého kraje pro daný program v roce 2010 doplněné o kopie účetních
dokladů dokumentujících vyuţití finanční částky z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem a dokumentací projektu
(fotografie, novinové články, ...).
Zjistí-li krajský úřad neplnění podmínek smlouvy, navrhne odbor grantů a dotací nebo orgán kontroly postup směřující k
nápravě, případně k vrácení prostředků dotace.

8.
8.1.

8.2.

Závěrečné informace
Kontaktní osoba
jméno
Ing. Jan Špelda
Andrea Mazurová

telefon
495 817 499
495 817 497

e-mail
jspelda@kr-kralovehradecky.cz
amazurova@kr-kralovehradecky.cz

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání orgánů Královéhradeckého kraje po
termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru ţádostí doporučených k podpoře. Předkladatelé ţádostí, které byly
schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyzváni k předloţení podkladů v bodě 5.3
těchto zásad a po jejich kontrole k podepsání smlouvy. Krajský úřad po schválení dotací zveřejní seznam všech
žadatelů včetně výše přidělené dotace na internetové stránce kraje.

