KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada kraje“) na základě zmocnění Zastupitelstva
Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“), vyplývajícího z usnesení číslo ZK 486/12/17
ze dne 7. 12. 2017 a v souladu s usnesením číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017, vyhlašuje
dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje (dále
jen „dotační program“).
Čl. I.
Účel dotace
Dotační program byl zřízen za účelem systematické podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „JSDH“) obcí Karlovarského kraje (dále jen „kraj“) a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu
života, zdraví, majetku a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech.
Čl. II.
Důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem zřízení dotačního programu je zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární
ochrany1.
Čl. III.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
Pro dotační program je vyčleněna částka 11.350.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018.
Čl. IV.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit s DPH
A. Dotační podprogram 1 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo rekonstrukce
cisternové automobilové stříkačky v rámci programu „Dotace pro JSDH obcí“.
a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky maximálně 1.000.000 Kč.
b) Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS – 32 T-815 maximálně 500.000 Kč.
B.

Dotační podprogram 2 Pořízení nového dopravního automobilu v rámci programu „Dotace
pro JSDH obcí“ - maximálně 450.000 Kč.

C.

Dotační podprogram 3 Rekonstrukce požární zbrojnice nebo výstavba nové požární zbrojnice
v rámci programu „Dotace pro JSDH obcí“ - maximálně 1.000.000 Kč.

D. Dotační podprogram 4 Vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými
- maximálně 260.000 Kč.
E.

Dotační podprogram 5 Vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením maximálně 600.000 Kč.

F.

Dotační podprogram 6 Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení maximálně 130.000 Kč.
Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu pro jednu JSDH.
1

§ 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která je zřizovatelem JSDH obce a je zařazena do plošného
pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, které jsou součástí kraje.
Čl. VI.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podávání elektronických žádostí o dotaci pro rok 2018 se stanovuje na dobu od 1. února 9:00
hod do 14. února 2018 do 17:00 hodin. Vytištěnou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ v listinné podobě, opatřenou vlastnoručním
podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh musí žadatel doručit ve lhůtě
nejpozději do 5 dnů od odeslání elektronické žádosti do podatelny Karlovarského kraje na adrese:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Rozhodující je vždy datum doručení žádosti
do podatelny Karlovarského kraje.
V případě závažných technických obtíží při příjmu elektronických žádostí si poskytovatel vyhrazuje
právo pozastavit či zcela zastavit jejich příjem. V takovém případě může poskytovatel dokončit
přijímání žádostí v listinné podobě. O aktuální situaci bude poskytovatel vždy informovat na svém
portálu http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.
Čl. VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Kritéria pro hodnocení žádosti jsou uvedena v pravidlech dotačního programu, která jsou součástí
tohoto vyhlášení dotačního programu.
Čl. VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na den jednání rady nebo zastupitelstva kraje následujícího
po dni podání žádosti při dodržení všech lhůt stanovených pro přípravu materiálů pro jednání a jednacího
řádu zastupitelstva kraje a po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů určených pro vyhodnocení žádostí.
Čl. IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu, která jsou
součástí tohoto vyhlášení dotačního programu.

1.

2.

Čl. X.
Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti
Vzor žádosti včetně příloh k žádosti, smlouvy, finančního vypořádání dotace a pravidel pro příjem
a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace je v přílohách, které jsou součástí
tohoto vyhlášení dotačního programu.
Dotační program je k dispozici u odboru bezpečnosti a krizového řízení nebo v elektronické podobě
na internetových
stránkách
kraje
(http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehleddotace.aspx).

Karlovy Vary dne 28. 12. 2017

Mgr. Petr Kubis, v.r.
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o poskytnutí dotace Karlovarského kraje
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Vzor finančního vypořádání dotace Karlovarského kraje
Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje

