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Regionální rozvoj a krajské dotační 
programy

Strategie rozvoje kraje na období 2021 - 2027
– Zásadní dokument pro činnosti v oblasti    regionálního 
rozvoje
- Krajské dotační programy slouží jako jeden z nástrojů 

plnění Strategie
- U každého podpořeného projektu přiřazujeme konkrétní 

opatření ze Strategie, bude provedeno vyhodnocení
- Snaha o soulad mezi cílem ve Strategii a prostředky k jeho 

dosažení





Dotační oblasti KHK

• Regionální rozvoj
• Program obnovy venkova
• Vzdělávání
• Prevence rizikového chování
• Životní prostředí 

a zemědělství

• Kultura a památková péče
• Cestovní ruch
• Sport a tělovýchova
• Volnočasové aktivity
• Kotlíkové dotace



Dotační programy KHK pro rok 2022

- Jsou vyhlašovány postupně od listopadu 2021 do začátku roku 
2022

- Jsou členěny do celkem 9 odvětví a navíc Kotlíkové dotace
- KHK se snaží realizovat i projekty vyhlašované ministerstvy  -

např. podpora měkkých cílů, Obchůdek 21+
- Veškeré informace jsou poskytovány prostřednictvím portálu, 

na webu kraje, na seminářích atd.



Odvětví Regionálního rozvoje

– 14 dotačních programů
Nové dotační programy v roce 2022

• Program podpory lokální ekonomiky (marketingové 
aktivity; tvorba loga a manuálu; rezervační systémy)

– Dotace: 30.000 Kč – 50.000 Kč, 70 %

• Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků na území 
KHK (vznik, rozvoj a podpora spolupráce sociálních 
podniků a středních škol)

– Dotace: 20.000 Kč – 100.000 Kč, 90 %



Regionální rozvoj

Plníme Koncept chytrého regionu
- používání „zdravého rozumu“ při správě regionu
- napomáháme samosprávám v obcích s vlastním 

rozvojem, vytváříme lepší podmínky pro výkon 
samosprávy prostřednictvím aktivit v rámci Konceptu 
chytrého regionu

- podporujeme lokální ekonomiku s cílem navázat užší 
spolupráci mezi místními podnikateli a samosprávou

- podpora rozvoje cyklodopravy



Regionální rozvoj
Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků na území 
našeho kraje
- návaznost na projekt Do praxe bez bariér
- projekt ukázal efektivitu spolupráce mezi sociálním 

podnikem (nejen) a školami (včetně speciálních)
- v rámci Konceptu chytrého regionu rozvíjíme platformu 

Podpora sociálního podnikání 
- konkrétními výsledky zmíněného projektu je navázání 

trvalé spolupráce mezi projektovými partnery
- finanční podpora kraje formou dotačního programu
- příklad toho, že strategické řízení přináší zvýšení 

efektivity a dlouhodobou udržitelnost aktivit



Regionální rozvoj

Podpora Platformy dostupného bydlení

- další z aktivit Chytrého regionu
- koordinace aktivit samospráv v oblasti dostupného 

bydlení
- poradenství v oblasti dostupného bydlení
- zapojení se do pracovních skupin v rámci MMR
- konkrétní řešení na míru konkrétní obce



Regionální rozvoj

Rozcestník pro starosty

- www.starostuj.cz
- na jednom místě jednoduchou formou soustředit 

základní informace pro starostu a jeho zastupitele
- web je postaven především pro starosty malých obcí 

(tzv. prvního typu)
- naším cílem je, aby se tento web stal prvním 

pomocníkem při samosprávě obcí, který podá základní 
informaci a ukáže další směr

http://www.starostuj.cz/


Regionální rozvoj

Vzdělávací Akademie chytrého regionu

- akademie přináší informace o tom, co je důležité pro 
zdravý a vyvážení rozvoj obce, města i celého kraje

- proč je důležité podporovat inovace při rozvoji obce
- jak vám v tomto můžeme být nápomocni
- možnost získat zdarma vzdělání v modulech, které 

vytváříme na základě poznání potřeb samospráv
- důležitá spolupráce s CIRI



Kotlíkové dotace
Dotace je poskytována na pořízení:
• plynového kotle kondenzačního (max. 100 000 Kč),
• kotle na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním (max. 130 

000 Kč),
• tepelného čerpadla (max. 130 000 Kč). 

Uznatelné výdaje jsou od 1. 1. 2021.

Co bude potřeba doložit k žádosti o dotaci:
• formulář žádosti o podporu,
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla,
• fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 

těleso,
• další doklady uvedené ve výzvě (např. doklady prokazující příjmy, souhlas 

spoluvlastníka nemovitosti apod.).



Kotlíkové dotace
• nezávazný dotazník potenciálních žadatelů, který je zveřejněn na 

webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“  
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm

• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod) 

• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
mailto:kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz


Děkujeme za pozornost.

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací.
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