
Dotační programy  Dotační programy  
Královéhradeckého kraje Královéhradeckého kraje –– setkání setkání 
se zástupci obcí Královéhradeckého se zástupci obcí Královéhradeckého se zástupci obcí Královéhradeckého se zástupci obcí Královéhradeckého 

kraje (červen 2015)kraje (červen 2015)



Dotační oblasti KHK 2016Dotační oblasti KHK 2016

• Regionální rozvoj

• Vzdělávání

• Prevence rizikového chování

• Kultura a památková péče

• Cestovní ruch

• Program obnovy venkova• Prevence rizikového chování

• Volnočasové aktivity

• Životní prostředí 
a zemědělství

• Program obnovy venkova

• Sport a tělovýchova



Regionální rozvojRegionální rozvoj

– záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci od 
4. 1. 2016 do 22. 2. 2016

– záměr: změnit název dotačního programu na 
„Podpora územního plánu obcí“ 

– záměr: nestanovit počet obyvatel obce



• záměr: do okruhu způsobilých žadatelů o dotaci 
zahrnout pouze obce bez ÚPD se schváleným 
zadáním územního plánu a obce 
s ÚPD schválenou před 1. 1. 2007 

–– nový dotační program již v roce 2015 nový dotační program již v roce 2015 

–– způsobilí žadatelé: způsobilí žadatelé: obce, města, dobrovolné obce, města, dobrovolné 
svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází 
dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo 
navazující definované v Nadregionální strategii navazující definované v Nadregionální strategii 
KHK v oblasti KHK v oblasti cyklocyklo, in, in--line a bike line a bike produktůproduktů



–– min. výše dotace: min. výše dotace: 40.000 Kč40.000 Kč

–– max. výše dotace: max. výše dotace: 2.000.000 Kč2.000.000 Kč

–– max. procentuální podíl dotace na celkových max. procentuální podíl dotace na celkových 
uznatelných výdajích projektu: uznatelných výdajích projektu: 90 %90 %

– záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci 
od 4. 1. 2015 do 22. 2. 2016od 4. 1. 2015 do 22. 2. 2016

– záměr: stanovit min. výši dotace na 30.000 Kč

– záměr: stanovit max. výši dotace na 200.000 Kč



VzděláváníVzdělávání

– záměr: lhůta pro podávání žádostí o dotaci od 
25. 1. 2015 do 31. 3. 201525. 1. 2015 do 31. 3. 2015

– záměr: nezveřejnit dotační program (dotaci nelze 
poskytnout příspěvkové organizaci KHK)



Prevence rizikového chováníPrevence rizikového chování

– záměr: lhůta pro podávání žádostí o dotaci od 
25. 1. 2015 do 31. 3. 2015



Volnočasové aktivityVolnočasové aktivity

–– záměr: lhůta záměr: lhůta pro podávání žádostí o pro podávání žádostí o dotaci dotaci 
od od 6. 11. 2015 do 7. 1. 20166. 11. 2015 do 7. 1. 2016

–– záměr: zvýšit počet hranic max. výše dotace na záměr: zvýšit počet hranic max. výše dotace na 
dvě podle počtu akcí zahrnutých v žádosti o dotacidvě podle počtu akcí zahrnutých v žádosti o dotaci

–– záměr: zavést hranici max. výše dotace na záměr: zavést hranici max. výše dotace na 
35.000 Kč pro žádosti o dotaci zahrnující dvě a více 35.000 Kč pro žádosti o dotaci zahrnující dvě a více 
akcí  akcí  



Životní prostředí a zemědělstvíŽivotní prostředí a zemědělství

– záměr: přesunout „praktickou péči o životní 
prostředí“ ze 16ZPD06



– záměr: zúžit okruh způsobilých žadatelů o dotaci záměr: zúžit okruh způsobilých žadatelů o dotaci 
pouze na „včelaře“ 

– záměr: „praktickou péči o životní prostředí“ 
přesunout do 16ZPD04

– záměr: „zdroje a produkty“ přesunout do 16ZPD08  



– záměr: omezit účel, na který může být dotace 
poskytnuta, pouze na propagační akce

– záměr: nový dotační program zaměřený na:

• „zdroje a produkty“ 

• „podpora prodeje ze dvora“ 



Kultura a památková péčeKultura a památková péče

– záměr: lhůta pro podávání žádostí o dotaci
od 27. 10. 2015 do 21. 1. 2016

– záměr: zvýšit min. výši dotace z 10.000 Kč na 
20.000 Kč



– záměr: definovat důležité pojmy

– záměr: do okruhu způsobilých žadatelů zahrnout 
vlastníky objektů

– záměr: snížit rozpětí min. výše dotace z 25.000 Kč 
až 100.000 Kč na 25.000 Kč až 50.000 Kč podle až 100.000 Kč na 25.000 Kč až 50.000 Kč podle 
typu objektu

– záměr: snížit rozpětí max. výše dotace 
z 250.000 Kč až 750.000 Kč na 200.000 Kč až 
500.000 Kč podle typu objektu

– záměr: zvýšit rozpětí max. procentuálního podílu 
dotace na celkových uznatelných výdajích projektu 
z 50 % až 70 % na 50 % až 80 %



– záměr: prioritou je tématika spojená s prusko-
rakouskou válkou roku 1866

– záměr: zvýšit min. výši dotace z 10.000 Kč na 
20.000 Kč20.000 Kč

– záměr: zvýšit max. výši dotace z 50.000 Kč na 
75.000 Kč



– záměr: poskytnout dotaci pouze na varhany, 
u kterých probíhá nebo je dokončována obnova

– záměr: do okruhu způsobilých žadatelů zahrnout 
pouze vlastníky objektů

– záměr: snížit max. výši dotace z 500.000 Kč na – záměr: snížit max. výši dotace z 500.000 Kč na 
300.000 Kč



Cestovní ruchCestovní ruch

– záměr: snížit max. výši dotace ze 70.000 Kč na – záměr: snížit max. výši dotace ze 70.000 Kč na 
50.000 Kč

– záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci od 
19. 10. 2015 do 11. 12. 2015



– záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci od 
19. 10. 2015 do 11. 12. 2015

– záměr: snížit max. výši dotace z 350.000 Kč na 
300.000 Kč300.000 Kč

– záměr: do okruhu způsobilých žadatelů zahrnout 
pouze osoby vykonávající činnost destinačního 
managementu na území KHK min. po dobu pěti let



Program obnovy venkovaProgram obnovy venkova



Sport a tělovýchovaSport a tělovýchova

–– záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci od záměr: lhůta pro podání žádosti o dotaci od 
66. 11. 2015 do 7. 1. 2016. 11. 2015 do 7. 1. 2016

–– záměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit záměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit 
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízeníškolského zařízení

–– záměr: max. výši dotace při nesplnění nejvyšší záměr: max. výši dotace při nesplnění nejvyšší 
priority stanovit na 50.000 priority stanovit na 50.000 KčKč



–– záměr: doplnit název dotačního programu o slovo záměr: doplnit název dotačního programu o slovo 
„významných“„významných“

–– záměrzáměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit : z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit 
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo právnické osoby vykonávající činnost školy nebo právnické osoby vykonávající činnost školy nebo právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského školského zařízenízařízení

–– záměr: max. výši dotace při nesplnění nejvyšší záměr: max. výši dotace při nesplnění nejvyšší 
priority stanovit na priority stanovit na 40.000 40.000 KčKč



–– záměr: změnit název dotačního programu na záměr: změnit název dotačního programu na 
„Činnost sportovních středisek a sportovních „Činnost sportovních středisek a sportovních 
center mládeže“center mládeže“center mládeže“center mládeže“

–– záměr: okruh způsobilých žadatelů o dotaci záměr: okruh způsobilých žadatelů o dotaci 
neomezit jen na „krajská sportovní centra“neomezit jen na „krajská sportovní centra“

–– záměrzáměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit : z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit 
střední školy s rozšířenou sportovní činnostístřední školy s rozšířenou sportovní činností



–– záměr: stanovit max. výši dotace pro záměr: stanovit max. výši dotace pro SpSSpS zřízená zřízená 
a podporovaná pouze sportovními svazy na a podporovaná pouze sportovními svazy na 
50.000 Kč50.000 Kč

–– záměr: stanovit max. výši dotace pro SCM zřízená záměr: stanovit max. výši dotace pro SCM zřízená 
a samostatně podporovaná sportovními svazy a samostatně podporovaná sportovními svazy 
v KHK na 30.000 Kčv KHK na 30.000 Kč

–– záměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit záměr: z okruhu způsobilých žadatelů vyloučit 
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení se sídlem v KHKškolského zařízení se sídlem v KHK



–– záměr: snížit min. výše dotace z 20.000 Kč na záměr: snížit min. výše dotace z 20.000 Kč na 
10.000 Kč10.000 Kč

–– záměr: snížit max. výši dotace z 1.000.000 Kč na záměr: snížit max. výši dotace z 1.000.000 Kč na 
150.000 Kč150.000 Kč

–– záměr: zvýšit procentuální podíl dotace na záměr: zvýšit procentuální podíl dotace na 
celkových výdajích projektu z 50 % na 60 %celkových výdajích projektu z 50 % na 60 %



Informace o dotačních programech KHK jsou 
k dispozici na www stránce:

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Pukralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Pu

blic/GrantPrograms.aspx



Krajské dotační programy
Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně 
prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány 
zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na 
projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Dotační programy
Regionální rozvoj | Vzdělávání | Prevence rizikového chování | Volnočasové aktivity | Inovace | Životní
prostředí a zemědělství | Kultura a památková péče | Cestovní ruch | Program obnovy venkova | Sport
a tělovýchova | Hasiči



Zákon č. 24/2015 Sb.Zákon č. 24/2015 Sb.

– ustanovení § 10a odst. (1) písm. b): definice pojmu 
„dotace“„dotace“

– náležitosti dotačního programu, žádosti o dotaci 
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

– ustanovení § 36 odst. (1) písm. c) – Zastupitelstvo 
kraje: dotace nad 200.000 Kč/osoba/kalendářní 
rok + uzavření veřejnoprávní smlouvy



– ustanovení § 59 odst. (2) písm. a) – Rada kraje: 
dotace nad 200.000 Kč/osoba/kalendářní rok + 
+ uzavření veřejnoprávní smlouvy

– ustanovení  § 85 písm. c): dotace nad 50.000 Kč + 
+ uzavření veřejnoprávní smlouvy



Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu KHK

Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu KHK

– doby realizace projektu

– účelu poskytnuté dotace– účelu poskytnuté dotace



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.
vedoucí oddělení krajských dotací KÚ KHKvedoucí oddělení krajských dotací KÚ KHK

tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353

e-mail: mmejstrik@kr-kralovehradecky.cz


