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venkovských projektů
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� poskytuje se jednorázově na kalendářní rok
� neumožňuje kofinancování projektu z PRV 
� je přísně účelová
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� Od roku 2014 došlo k novému centrálnímu zpracování žádostí 
v dotačním monitorovacím systému DOTIS

� Dotační podmínky jsou v souladu s aktualizovanými 
dokumenty: POV KHK 2014 – 2020, Zásad pro čerpání 
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� Dotační portál  KHK poskytuje veškeré potřebné informace

dokumenty: POV KHK 2014 – 2020, Zásad pro čerpání 
finančních podpor z dotačního fondu KHK, Statutu Dotačního 
fondu KHK

� Dotační portál  KHK poskytuje veškeré potřebné informace



� Program je administrovaný na úrovni kraje od roku 2004

a celkem bylo do roku 2015 rozděleno 440 milionů korun

� Program je administrovaný na úrovni kraje od roku 2004

a celkem bylo do roku 2015 rozděleno 440 milionů korun

� Kraj podpořil zpravidla 2/3 z přijatých žádostí  (250 – 350)

� Program má 5 dotačních titulů – současně jsou administrovány 
2 nežádanější
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Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

ZŠ, MŠ, školská, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová a
tělovýchovná zařízení, hřiště, sportoviště, hasičské zbrojnice, veřejný
rozhlas, sakrální stavby, hřbitovy, drobná architektura, radnice,
obecní úřady, ostatní zařízení občanské vybavenosti nezakládající
veřejnou podporu

žadatel pouze obec

minimální výše dotace 50 000 Kč

maximální výše dotace 400 000 Kč

podíl dotace 50 %



� DP1 umožňuje poskytnout dotaci na výstavbu, 
rekonstrukci či opravu následujících typů objektů:

� základní a mateřské školy, školská zařízení

� zdravotní a sociální zařízení

� kulturní, víceúčelová a tělovýchovná zařízení

� hřiště, sportoviště

� hasičské zbrojnice

� veřejný rozhlas

� sakrální stavby, hřbitovy

� drobná architektura

� radnice, obecní úřady

� ostatní zařízení občanské vybavenosti nezakládající 
veřejnou podporu



Komplexní úprava veřejných prostranství a místních 
komunikací, infrastruktura

Místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, autobusové
zastávky, reflexní dopravní značky a retardéry, lavičky, altánky,
odpadkové koše, stojany na kola – tzv. mobiliář, obnova a zřizování
veřejné zeleně, obnova a zřizování vodotečí, požární nádrže,
demolice nevyužívaných objektů

žadatel pouze obec

minimální výše dotace 50 000 Kč

maximální výše dotace 600 000 Kč

podíl dotace 50 %



� DP2 umožňuje poskytnout dotaci na výstavbu, 
rekonstrukci, opravu, komplexní úpravu či instalaci 
následujících typů objektů:

� místní komunikace
� chodníky
� veřejné osvětlení� veřejné osvětlení
� autobusové zastávky
� reflexní dopravní značky a retardéry
� lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na kola 

(tzv. mobiliář)
� obnova a zřizování veřejné zeleně
� obnova a zřizování rybníků a vodotečí
� požární nádrže
� dešťová kanalizace



(pro rok 2015 a následně pro rok 2016 nebudou vyhlášeny)

DOTAČNÍ PROGRAM 3

Podpora integrovaných projektů svazků obcí

DOTAČNÍ PROGRAM 4DOTAČNÍ PROGRAM 4
Snížení zadluženosti obcí a DSO

DOTAČNÍ PROGRAM 5

Vzdělávání v oblasti  regionálního rozvoje 



ALOKACE v mil. Kč

2004 37,5 – transformovaný program 

na podmínky KHK

2005 45,0

2006 45,0

2007 45,0

2008 50,0

2009 50,0

2010 48,8

2011 50,0

2012 40,0

2013 25,0

2014 25,0

2015 25,0













Děkuji za pozornost
Renata Fodorová

rfodorova@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz


