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Čl. 1 

  
Postupy pro Žadatele k přípravě Žádosti o Podporu do Programu „Kulturní Dědictví Vysočiny“, 
verze 14. 2. 2006 (dále jen „Postupy“), se mění takto:  
 
(1) Čl. 1.6. části IV. Postupů se ruší a nahrazuje se novým čl. 1.6., který zní: 

„ 1.6. Financování sub-projektu  
Výše podpory se posuzuje pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka 
nezbytná pro realizaci sub-projektu. Maximální výše grantu pro sub-projekt z „Programu“ 
může dosáhnout  
90 % celkových oprávněných výdajů. Z toho 85% z FM EHP/Norska a 5% z rozpočtu kraje 
Vysočina. 
Ve výjimečných případech, zejména u sub-projektů NNO, může podpora dosáhnout až 95 
% celkových oprávněných výdajů. 
U sub-projektů, které využívají financování ze soukromých zdrojů, činí maximální výše 
podpory 60 % celkových oprávněných výdajů sub-projektu. 
 
Minimální výše p říspěvku z „Programu“:   30 000 EUR 
Maximální výše p říspěvku z „Programu“: 250 000 EUR 
Jedná se o minimální výši grantové podpory z „Programu“ , nikoli o celkové minimální 
oprávněné výdaje na sub-projekt. Hodnotící komise má vyhrazeno právo doporučit snížení 
výše podpory, jestliže vyhodnotí oprávněné výdaje sub-projektu jako nepřiměřeně vysoké. 
V případě, že celkový objem finančních prostředků schválených pro všechny úspěšné sub-
projekty přesáhne částku alokovanou pro celý program (tj. 600 000) EUR je  možné 
požadovanou podporu všem sub – projektům poměrně snížit. O snížení podpory rozhoduje 
příslušný orgán Zprostředkovatele na návrh Hodnotící komise. 
 
Ostatní náklady do celkové výše oprávněných výdajů sub-projektu musí být zajištěny 
žadatelem. Pokud skutečné výdaje sub-projektu budou vyšší než původně indikované, 
bude tyto výdaje hradit žadatel. V případě, že skutečné výdaje sub-projektu budou nižší, 
bude poměrně snížena i původní výše grantu. Poměr mezi poskytnutým grantem a 
spolufinancováním stanovený v dohodě o udělení grantu zůstane dodržen.  
Sub-projekty budou financovány zp ětně dle schváleného finančního plánu – zpravidla 
s tříměsíční periodicitou, a to po schválení vynaložených oprávněných výdajů. Pouze ve 
výjimečných a v žádosti řádně zdůvodněných případech může být poskytnuta záloha až do 
výše 10% celkové částky poskytované podpory z „Programu“.  Tato záloha musí být 
uvedena ve smlouvě o financování sub-projektu. 
Žadatel již při předkládání žádosti musí čestným prohlášením garantovat zajištění plného 
financování předloženého sub-projektu z vlastních zdrojů po celou dobu trvání sub-
projektu. 
“ 

 
(2) Čl. 2.3. části IV. Postupů se ruší a nahrazuje se novým čl. 2.3., který zní: 

„ 2.3. Kontrolní seznam  
Před předložením žádosti Sekretariátu si zaškrtnutím příslušného políčka ověřte, zda 
všechny níže uvedené požadavky jsou splněny: 
• Žádost je vyplněna na předepsaném formuláři. 
• Žádost je předkládána v jednom podepsaném originále a dvou kopiích. 
• Tištěná verze žádosti je řádně podepsána a datována. 
• V případě kompletní žádosti jsou přiloženy všechny předepsané přílohy, řádně 

očíslované, ve 4 paré (1 paré je originál nebo úředně ověřená kopie a 2 – 4 paré jsou 
prosté kopie e). 

• Kromě tištěné verze je připojena 1x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti. 



  

• Elektronická verze obsahuje také všechny přílohy, které jsou povinně zpracovávány 
v předepsaném elektronickém formátu. 

• Elektronická a tištěná verze žádosti jsou shodné. 
• Finanční údaje jsou uvedeny v Kč a zaokrouhleny na celá čísla. 
• Veškeré tabulky obsahující finanční a číselné údaje jsou správné.“ 

 
(2)  Čl. 2.4. části IV. Postupů se ruší a nahrazuje se novým čl. 2.4., který zní: 

„ 2.4. Místo a zp ůsob p ředložení žádosti  
Žádost o sub-projekt musí být podána žadatelem případně zástupcem žadatele osobně na 
Sekretariát – Regionální rozvojovou agenturu Vyso čina, K řížová 2, 586 01 Jihlava.   
Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem 
oprávněného zástupce, příp. i s razítkem žadatele přes spoj).  
Na obálce musí být uvedeny následující údaje: 
• NEOTVÍRAT před hodnocením nabídky; 
• adresa Sekretariátu; 
• název programu: “KULTURNÍ DĚDICTVÍ VYSOČINY“; 
• číslo výzvy; 
• úplný název žadatele; 
• název sub-projektu. 
Před převzetím a registrací žádosti zkontrolují pracovníci Sekretariátu, zda jsou na obálce 
uvedeny všechny výše požadované údaje. Pokud tomu tak není, žadatel, resp. zástupce 
žadatele, který žádost osobně doručil, je požádán pověřeným pracovníkem o doplnění na 
místě.  
Pokud je obálka s žádostí v pořádku, vystavuje pracovník Sekretariátu potvrzení o přijetí 
žádosti s uvedením jména (názvu) žadatele, názvu sub-projektu, data a času převzetí.  
Obálka s žádostí musí obsahovat: 
• tištěnou verzi žádosti (výtisk elektronické žádosti – formát A4 jednostranně, spojené 

listy) v 1 originále s podpisem oprávněného zástupce žadatele a ve 3 kopiích; 
• 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti, včetně příloh; 
• řádně očíslované přílohy podle seznamu příloh, uvedeného v žádosti; 
• přílohy jsou předkládány ve 4 paré, z nichž jedno je originál nebo úředně ověřená kopie 

a další tři jsou prosté kopie. Pokud má příloha více stran, musí být nerozebíratelně 
spojené. V případě zpracovávaných příloh (studie proveditelnosti, logický rámec apod.) 
bude za originál považována příloha s podpisem, příp. i razítkem zpracovatele či 
předkladatele.“ 

 
Čl. 2 

 
(1) Ostatní ustanovení Postupů tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina.   
 
(3) Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 6. 2007 

a schválen usnesením č. 0283/04/2007/ZK 
 


