Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 (dále jen „Program“) dle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Krajského programu
prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2012 (dále jen „Zásady“).
1) Název programu:

Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v Kraji Vysočina
2) Celkový objem finančních prostředků: 1 200 000 Kč
3) Cíl programu:
Podpora a motivace obcí při realizaci opatření schválených v rámci Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.
4) Popis a rozsah programu:
Účelem poskytnutých finančních prostředků je zajistit spolufinancování projektů,
zaměřených na omezení a snižování kriminality páchané v obcích, které jsou nejvíce
zatíženy kriminalitou. Půjde zejména o projekty v rámci sociální prevence, situační
prevence, ale i informování občanů, které povedou k naplnění opatření obsažených
v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.
V oblasti sociální prevence budou podpořeny pouze projekty sekundární a terciární
prevence.
Nebudou podpořeny projekty v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
5) Příjemci podpory:
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem na území Kraje
Vysočina.
6)

Lokalizace:
Kraj Vysočina

7) Přijatelné a nepřijatelné výdaje
Dotaci nelze poskytnout na:
a) mzdy – výjimku tvoří:
- projekty z oblasti sociální prevence, na které nemůže dodavatel projektu čerpat
finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. není registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb, které jsou budoucí součástí nebo náplní projektu podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách),
- odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu1 formou dohody
o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen
„DPČ“) na dobu určitou (po dobu plnění projektu),
Oprávněné mzdové výdaje, a to i jako součást dodávaných (fakturovaných) služeb,
musí odpovídat nominálním mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální
a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem. Nesmí však přesáhnout obvyklou
výši v daném místě a čase a musí se řídit podle příslušných právních předpisů, které
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Při uzavírání dohod postupuje příjemce dotace v souladu se zákoníkem práce – zákon č. 262/2006 Sb.

určují zařazení pracovníků do platových tříd podle profesí a katalogu prací, platových
a mzdových tarifů2.
b) provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů,
výdaje na kancelářské potřeby apod.). Výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných
případech,
c) nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem,
d) pojištění majetku a osob
e) motivační odměny vyplácené v penězích,
f) nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing,
g) financování podnikatelských a výdělečných aktivit,
h) úhradu cest a stáží do zahraničí,
i)

výdaje na pohoštění a dary,

j)

ceny do soutěží v hodnotě převyšující Kč 500 za jednu cenu určenou pro jednu osobu

k) náklady na víkendové a prázdninové pobyty
osobu/1 den.

mohou být max. ve výši 300 Kč/1

8) Minimální a maximální výše dotace:
- maximální souhrnná výše finančních prostředků činí 250 000 Kč.
9) Minimální podíl příjemce dotace:
Podíl realizátora projektu musí činit minimálně 10% z celkových skutečných výdajů na
každý jednotlivý projekt.
10) Časový harmonogram realizace projektu:
Finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu je možno použít v termínu
nejpozději do 10. listopadu 2012.
11) Platební podmínky:
Podmínky pro poskytnutí dotace a způsob použití dotace jsou uvedeny v Zásadách.
12) Termíny a podmínky podání žádosti:
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektů musí žadatelé
předložit na
předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 4a). Formulář žádosti
bude umístěn na internetové adrese www.kr-vysocina.cz>Vysočina bezpečný region >
prevence kriminality a k vyzvednutí na odboru sekretariátu hejtmana, oddělení krizového
řízení a bezpečnosti – Kraj Vysočina, krajský úřad, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh
prostřednictvím podatelny Kraje Vysočina, Žižkova 57,
v termínu do 31. ledna 2012 (rozhodující je datum
předkládejte v zalepené obálce označené: „Program
Vysočina na rok 2012“.

(originál a kopie) se přijímají
587 33 Jihlava nebo poštou
poštovního razítka). Žádosti
prevence kriminality Kraje

Požadované přílohy žádosti:

2

V případě příspěvkových organizacích se výše těchto nákladů řídí příslušným právním předpisem upravující
platy v těchto organizacích, část šestá hlava III zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.

a) stručná bezpečnostní analýza a na základě této analýzy zpracovaná koncepce
prevence kriminality nebo obdobný materiál (např. program nebo akční plán)
b) doklad o schválení projektu zastupitelstvem obce
c) popis projektu (rozsah max. 3 strany – rozvést nebo doplnit údaje uvedené na str.1
odst. II formuláře pro Dílčí projekt, zejména přesné vymezení cílové skupiny, metody
a prostředky k dosažení cílů, způsoby realizace projektu, personální a technické
zajištění, časový harmonogram, způsob kontroly a vyhodnocení projektu ad.)
d) podrobný položkový rozpočet projektu
e) u projektů na rozšíření nebo obnovu kamerových dohlížecích systémů:
- popis projektu zpracovaný v souladu s Rozšiřujícími podmínkami Ministerstva vnitra
ČR
- návrh technického řešení pro případné propojení kamerového systému obce
s kamerovými systémy Policie ČR
- stanovisko odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina
b) stanovisko vedoucího místně příslušného územního odboru Policie ČR (bývalé
Okresního ředitelství Policie ČR).
13) Odpovědnost za realizaci dotace:
Odbor sekretariátu hejtmana je odpovědným za realizaci dotace. Jednotlivé projekty
budou posouzeny pracovním týmem jmenovaným ředitelem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, která doporučí Zastupitelstvu Kraje Vysočina podpořit vybrané projekty a
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne o poskytnutí dotace na realizaci projektů.
Žádost, která nebude mít předepsané náležitosti, požadované přílohy nebo nebude
zaslána ve stanoveném termínu, bude pracovní skupinou vyřazena z hodnocení.

