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Správní členění

 Královéhradecký kraj sestává z 448 obcí, z toho je jedno statutární 

město, 47 měst, 12 městysů, 388 obcí prostých.  Úředně stanovených 

místních částí je 1072.

 polovina obcí (225, z toho 6 měst) se nedělí na oficiální místní části.

 ostatní jsou členěny na celkem 847 místních částí (92 obcí má 2 m. č., 45 

má 3 m. č., 28 má 4 m. č., 18 má 5 m. č., 15 má 6 m. č, 25 více). 

 Obcemi s největším počtem místních částí, jsou Libošovice a Markvartice (9 

m. č.), u měst je to Trutnov a Hradec Králové s 21 m. č. 

 Z 1072 místních částí je 60 měst a městysů, 34 částí městského charakteru, 

ostatní osady (978) jsou svým uspořádáním a původem vsi. 

 Z m. č. venkovského typu je 196 přičleněno k městům, 394 k jiným vesnicím.  

 Dalších cca. 87 historických osad jednotlivých obcí nemá statut oficiální 

místní části. Celkově je na území KHK 60 měst a městysů a 1065 vesnic.  

 5 obcí s titulem město (Pec pod Sněžkou, Stárkov, Janské Lázně, Vysoké 

Veselí a Miletín) má pod 1000 obyvatel, 30 vsí má více než 1000 obyvatel, 

z toho 3 (Stará Paka, Rudník a Černilov) více než 2000 obyvatel.  



Koncepce krajských dotací 2018

 Zjednodušení 
systému 
poskytovaní dotací

 Snížení počtu 
programů

 Nižší administrativa 
– nižší počet smluv 
a fin. vypořádání 
dotací

 Větší jednotnost 
podmínek a 
společná 
ustanovení

 Spojení programů 
podle typu žadatele

 Zjednodušení 
rozpočtu žádosti 

 Inovace dotačního 
portálu – rozšíření 
funkcí

 Zavedení 
„víceúčelových 
programů“



Koncepce krajských dotací 2018

Zkratka Název oblasti Počet dotačních 

programů

CRG Cestovní ruch 4

KPG Kultura a památková péče 2

POV Program obnovy venkova 1

RRD Regionální rozvoj 4

SMP Primární prevence 1

SMR Volnočasové aktivity 4

SMV Vzdělávání 1

SPT Sport a tělovýchova 2

ZPD Životní prostředí a zemědělství 4
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Koncepce krajských dotací 

2018
Dotační programy jednoúčelové

zachovávají stav roku 2018

Dotační programy víceúčelové označené 

v programu přidáním písmenka „U“ 

na předposlední pozici označení programu

 změna žádosti

 změna v hodnocení žádosti



Novinky pro 2019

 POV – spojení účelu 1 a účelu 2 pod 

jeden účel

 Sport a tělovýchova – spojení 

některých účelů do jednoho celku pro 

větší komfort žadatelů

 Přílohy elektronicky, možnost před DS 

nebo elektronický podpis

 Metodický výklad smlouvy a prevence 

PRK



Ochrana měkkých cílů

 Nový program MV ČR pro obce a 
školy

 KHK bude vyhlašovat na základě 
obdržené dotace z MV ČR

 Obce – možnost neinvestičních 
prostředků na tvorbu bezpečnostních 
plánů a procedur, vzdělávací akce, 
atd.

 Obce – možnost investičních 
prostředků na kamerové systémy atd.

 Rizika při pořádání akcí hromadného 
charakteru



Nové programy MMR

 Krajské dotační programy připravovat 

v návaznosti na programy MMR

 Respektovat aspekty územní dimenze

 Posílit roli RSK při přípravě národních 

dotačních programů

 Důsledné mapování „bílých míst“

 Zjednodušení administrativy



Dotační portál DOTIS

dotace.kr-kralovehradecky.cz

Dotační programy

Dokumenty ke stažení

Moje žádosti

Stav 

Schválená dotace

Písmenka u projektu „D“ „S“ „V“ „P“

Editace   

Sdílení

dotace.kr-kralovehradecky.cz


Dotační portál DOTIS



Děkuji za pozornost 

Mgr. Ivana Kudrnáčová

vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 

dotací

telefon: 606 622 122

email: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz


