KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

DODATEK Č. 1
K VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z
ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE A PRAVIDLA PRO PŘÍJEM
A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ, POSKYTNUTÍ A FINANČNÍ
VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE
(dále jen „dotační program“)
Rada Karlovarského kraje (dále jen „Rada kraje“) na základě zmocnění Zastupitelstva Karlovarského
kraje (dále jen „Zastupitelstvo kraje“), vyplývajícího z usnesení číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12.
2019 a v souladu s usnesením číslo RK 435/04/21 ze dne 19.4.2021, vyhlásila shora uvedený dotační
program a přijala tato pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci shora uvedeného dotačního programu.

Kapitola 1: Úvodní ustanovení
Stávající znění článku III. v kapitole 1 Vyhlášení programu (Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu stanoveného účelu) se nahrazuje
následujícím zněním:
„Pro dotační program je vyčleněna částka 2.850.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020.
Tato částka bude primárně určena pro vyčerpání v rámci podprogramu 1 Inovační vouchery. V případě
nevyčerpání finančních prostředků v dotačním podprogramu 1 Inovační vouchery je odbor
regionálního rozvoje krajského úřadu oprávněn zahájit příjem žádostí do podprogramu 2 Kreativní
vouchery.“

Kapitola 3: Podprogram 2 Kreativní vouchery
Stávající znění článku II. v kapitole 3, odst. 1 Vyhlášení programu (Podmínky a lhůta pro podání
žádostí) se nahrazuje následujícím zněním:
1. Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem)
elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
−

od 15.09.2021 od 9:00 hod.
do 22.09.2021 do 16:00 hod.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše
uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 5 pracovních dnů předem. Do
doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost
odeslat.
Stávající znění článku IV., odst. 2, v kapitole 3, Vyhlášení programu (Lhůta pro rozhodnutí o žádosti)
se upravuje tak, že se nahrazuje v následujícím znění:
2. Hodnocení žádostí se předpokládá dle níže uvedeného harmonogramu:
Vyhodnocení žádostí
Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o poskytnutí dotace

říjen 2021
listopad 2021

Oznámení výsledků o schválení poskytnutí dotace
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace

listopad 2021
listopad–prosinec 2021

Dokončení realizace projektu a prokazatelná úhrada výdajů

31.05.2022

Předložení finančního vypořádání dotace, závěrečné zprávy o realizaci

30.06.2022

V ostatních částech zůstává Vyhlášení programu pro poskytování dotací „Program rozvoje
konkurenceschopnosti“ beze změny.
Přílohy:
Podprogram 2 Kreativní vouchery:
1. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
─ úprava termínu dokončení realizace projektu (z 31.3.2022 na 31.5.2022)
─ úprava termínu předložení finančního vypořádání dotace, závěrečné zprávy o realizaci
(z 30.4.2021 na 30.6.2022)
─ všechna další ustanovení zůstala beze změny
Všechny ostatní přílohy zůstaly beze změny (Popis projektu, Formulář nabídky dodavatele služeb,
Čestné prohlášení)
Tento dodatek byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 775/07/21 ze dne
12.07.2021.

Karlovy Vary dne 27.07.2021

_____________________
Patrik Pizinger, v.r.
člen Rady Karlovarského kraje oblast regionálního rozvoje a projektového řízení

