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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
 

Dotační programy v oblasti územního plánování a 

regionálního rozvoje 
 

• Podpora pořízení územních plánů 

• Podpora realizace rozvojových projektů v problémových  

     mikroregionech Pardubického kraje 

• Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje 
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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
Dotační programy v oblasti územního plánování a reg. rozvoje 

 

• Podpora pořízení územních plánů 

 - žadatelé obce do 3 000 obyvatel 

 - fin. objem 1 500 tis. Kč 

 - výše dotace min. 20 tis. Kč, max. 150 tis. Kč 

 - územní plán obce 
 

• Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pk 

 - žadatelé obce do 3 000 obyvatel 

 - fin. objem 1 100 tis. Kč 

 - výše dotace min. 20 tis. Kč, max. 100 tis. Kč 

 - dlouhodobá strategie obce, program rozvoje obce zpracované  

    komunitní metodou 
 



4 

přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
Dotační programy v oblasti územního plánování a reg. rozvoje 

 

• Podpora realizace rozvojových projektů v problémových 

mikroregionech Pardubického kraje 

 - žadatelé obce, svazky obcí, podnikatelské subjekty (FO nebo PO)  

 - vymezené území ORP: Česká Třebová, Hlinsko, Králíky, Moravská  

    Třebová, Svitavy 

 - fin. objem 8 000 tis. Kč 

 - výše dotace min. 100 tis. Kč, max. 2 000 tis. Kč 

 - zainvestování (vybudování inženýrských síti) průmyslové zóny, 

      rekonstrukce obecní budovy pro účely podnikání 
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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
Dotační program v oblasti kultury a památkové péče  

• Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém 

kraji na rok 2019 
 

o Podprogram 1 - Podpora kulturních aktivit 

o Podprogram 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v  

Pardubickém kraji 

o Podprogram 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji 

o Podprogram 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury a 

památkové péče 

o Podprogram 5 - Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc 

příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaných Pk 

o Podprogram 6 - Podpora Východočeského divadla a Komorní 

filharmonie Pardubice 



6 

přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 Dotační programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

• Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

o Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací  

o Program B2: Podpora handicapovaných sportovců  

o Program B3: Podpora sportu pro všechny  

o Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje  

o Program B5: Podpora významných sportovních akcí  

o Program F2: Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pk  
 

• Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, 

pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a 

organizací 

o Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních 

zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a 

organizací 
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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
Dotační programy  v oblasti sociálních věcí a neziskového sektoru 

• Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované dle zákona  

       č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2019  

• Program podpory prorodinných aktivit pro rok 2019 

• Program podpory sociálního podnikání pro rok 2019 

• Program podpory fundraisingu pro rok 2019 

• Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb pro rok 2019 

 

Dotační program v oblasti spolupráce se zahraničními regiony 

• Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019 
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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 
Dotační programy v oblasti cestovního ruchu 

• Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pk 

• Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Pardubickém kraji 
 

Dotační program v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

• Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v 

Pardubickém kraji 
 

Dotační program v oblasti zdravotnictví 

• Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v 

oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 

a dorost na území Pardubického kraje 
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přehled dotačních programů Pk vyhlášených  

dne 13. 11. 2018 

 

 
Dotační programy Pk v oblasti ekovýchovy, péče o ŽP a 

zemědělství 

• Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pk 

• Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji 

• Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019  

 

přehled dotačních programů Pk vyhlašovaných  

v jiných termínech 
 

Dotační program v oblasti cestovního ruchu 

• Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v 

Pardubickém kraji 



10 

 

přehled víceletých dotačních programů Pk 

 

 
 

Dotační program v oblasti sociálních služeb 

• Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do 

krajské sítě sociálních služeb Pardubického kraje (2019 - 2021) 

 

Dotační programy v oblasti životního prostředí 

• Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 

pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje 
 

• Podpora hospodaření v lesích 
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přehled víceletých dotačních programů Pk 

 
Finanční podpora jednotek SDH a ostatních složek IZS 
 

• Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární 

techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 - 2020 
 

• Podpora ostatních složek IZS Pardubického kraje na pořízení 

materiálně - technického vybavení k zajištění akceschopnosti na období 

2017 - 2020 
 

• Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového 

řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících 

tradic na období 2017 - 2020 
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přehled víceletých dotačních programů Pk 

 
Program obnovy venkova 

• DT 1 až 5 - Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba 

venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního 

majetku 

• DT 6 - Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku 

• DT 7 -  Integrované projekty venkovských mikroregionů; Projekty MAS; 

Podpora provozních nákladů pro MAS 

• DT 8 – Dotace úroků z úvěru 

• DT 9 – Dotace provozu obchodů a pojízdných prodejen 

 

          http://pov-pu.isu.cz  

 

http://pov-pu.isu.cz/
http://pov-pu.isu.cz/
http://pov-pu.isu.cz/
http://pov-pu.isu.cz/


13 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 
 

Ing. Petr Bořek 

oddělení regionálního rozvoje 

odbor rozvoje 

Krajský úřad Pardubického kraje 

telefon: +420 466 026 322 

mobil:   +420 724 496 031 

petr.borek@pardubickykraj.cz 

www.pardubickykraj.cz  

 


