VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2013

Příloha č. I

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven MK
na podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2013
Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby):
Studijní a vědecká v Hradci Králové
Sídlo: Hradec Králové, Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka
Tel.: 49 49 46 204
IČ:.412 821

E-mail: eva.svobodova@svkhk.cz
DIČ:.CZ-00412821

Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky)35338/100
Kraj: Královéhradecký
NUTS (kód území):NUTS III – Královéhradecký kraj – CZ052
Evidenční číslo knihovny: 1192/2002
Adresa finančního úřadu: Finanční úřad Hradec Králové
U Koruny 1632, 500 00 Hradec Králové
Název projektu: Obnova HW a SW vybavení počítačové učebny SVK Hradec
Králové pro potřeby regionálního vzdělávacího centra mimoškolního vzdělávání
knihovníků
Termín realizace: červen-září 2013
Místo realizace: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Požadovaná výše dotace (zaokr. v celých tis. Kč): 300 000,Osoba odpovídající za projekt (včetně kontaktu): Tomáš Kroupa, Odbor informačních
technologií SVK, tel.: 494 946 215
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Žadatel o dotaci
- potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné nevyrovnané
závazky dle § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla
poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády
č. 235/2005 Sb.,
- potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, úplné a pravdivé,
- prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je,
- prohlašuje, že věnoval zvláštní pozornost údajům na str. 4 žádosti,
- prohlašuje, že tištěná a elektronická verze žádosti a jejích příloh jsou identické,
- dává podáním této žádosti Ministerstvu kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, IČ:
00023671, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů o
své osobě uvedených v této žádosti a s jejich zveřejněním ve veřejně
přístupném informačním systému Ministerstva financí – CEDR, případně jiným zákonem
stanoveným způsobem, za účelem poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem
kultury, a to na dobu nezbytně nutnou.

V......................dne..............
................................................................................
podpis žadatele

razítko
(u právnické osoby)

2

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2013

3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI *
Typ knihovny (zatrhněte):
Městská

Místní

NK

KK

Jiný typ subjektu:

Muzejní

Jiná:

občanské
nadace
o.p.s.
s.r.o.
sdružení
Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky
pořádaných v roce 2012: 7 (107 hodin)
Počet účastníků vzdělávacích akcí pro
knihovníky v roce 2012: 149

Počet knihovních jednotek:
Počet zaměstnanců (úvazků):
Počet počítačů pro vzdělávací účely (pro
knihovníky): 15
Rok pořízení počítačů: 2007
Z toho připojených k Internetu : 15
Zatrhněte současný typ připojení na Internet
Optika

Pevná linka

Radiový spoj

Vytáčené spojení

Jiné:

POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 2
Rok 2012
Žádáno/získáno: 46 000,- Kč/24 000,- Kč
Stručné zhodnocení použití grantu:

*

Uveďte stav ke dni 31.12.2012 (příp. kvalifikovaný odhad).
3

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2013

4

Příloha č. II

ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na
dotaci

210 000,- Kč

Celkové náklady projektu (Kč):
Vyjádřete v procentech poměr mezi
požadovanou dotací a náklady hrazenými
z ostatních zdrojů (v %)
Investiční náklady projektu:
Položka:

70 %

300 000,- Kč
100%

Investiční náklady
projektu celkem
90 000,- Kč
90 000,- Kč

90 000,- Kč

0

Požadavek na
dotaci

1) nákupy - drobný hmotný majetek
-ostatní
dlouhodobý
nehmotný
majetek
2) služby
3) ostatní osobní náklady (OON)
4) ostatní
Celkem neinvestiční náklady:

Náklady projektu
celkem

Vlastní prostředky
0

Celkem investiční náklady:

90 000,- Kč
30%

Požadavek na
dotaci

1) nákupy

Neinvestiční náklady projektu:
Položka:

Vlastní prostředky
(finanční spoluúčast)

Vlastní prostředky

210 000,- Kč
0

90 000,- Kč

Neinvestiční
náklady projektu
celkem
0
210 000,- Kč
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

210 000,- Kč

0

210 000,- Kč

Další zdroje krytí projektu:
Požadavek na dotaci zaokrouhlete na celé tisíce.
Investiční prostředky
Mezi investiční prostředky patří zejména:
nákupy – nákup dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika apod., jejíž pořizovací cena je vyšší než
40 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení nad 60 tis. Kč).
Neinvestiční prostředky
Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a) nákupy - nákup drobného hmotného majetku (materiál, výpočetní technika),
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení do 60 tis. Kč,
licenční a patentové poplatky),
b) služby – např. lektorské, konzultační a poradenské služby, telekomunikační poplatky,
c) ostatní osobní náklady,
d) ostatní – např. režijní náklady, pojištění.
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KOMENTÁŘ ROZPOČTU
Celkové náklady: (tzn. součet všech nákladů na projekt: vlastní, příp. další zdroje +
dotace)
90 000,- Kč - vlastní zdroje
210 000,- Kč - požadovaná dotace
========================
300 000,- Kč – celkové náklady
Investiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce včetně jejich
vyčíslení v Kč)
- celkem: 90 000,- Kč
-

z toho dotace: 0
vlastní prostředky: 90 000,- Kč

1) nákupy – nákup 4,5 počítačových stanic – bližší specifikace - viz projekt
náklady v ostatních položkách nejsou požadovány
Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body
1), 2), 3) a 4) včetně vyčíslení v Kč. U ostatních osobních nákladů uveďte rozpis osob
podílejících se na zajištění projektu včetně výše úvazků nebo počtu hodin. U režijních
nákladů uveďte jejich propočet.)
-

celkem: 210 000,- Kč

-

z toho dotace: 210 000,- Kč

-

vlastní prostředky: 0

2) nákupy – nákup 10,5 počítačových stanic – bližší specifikace - viz projekt
náklady v ostatních položkách nejsou požadovány
Další zdroje krytí projektu (i předpokládané):
(Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o
informativní údaj.)

Rozpis můžete případně vytvořit podrobněji na více stran, držte se však, prosím, daného vzoru.
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