
Dotační programy 
Královéhradeckého kraje 

aktuálně
setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje



Informace k dotačním programům

• Základní zdrojem informací k dotačním programům KHK je Dotační     
portál DOTIS : http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Krajský dotační portál se nepoužívá na dotační programy v oblasti sociálních dotací!

Na krajském dotačním portále jsou umístěny informace, aktuality i kontakty. 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


Základní dokumenty při poskytování dotací

 Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK (DOTIS - dokumenty ke stažení)

 Dotační programy (DOTIS – dotační programy) „Podmínky pro Dotační program 
Královéhradeckého kraje“ obsahují účel, okruh žadatelů, termíny, uznatelné výdaje, typ a 
rozmezí dotace, způsob hodnocení a povinné přílohy

 Žádost o poskytnutí dotace (generuje si uživatel DOTIS ve svém účtu na DOTIS) 
 Písmeno V, D, S v dotačním portále a sdílení žádostí o dotaci

 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK

 Závěrečná zpráva o realizaci projektu (v DOTIS po proplacení dotace KHK)

 Hodnocení žádostí o dotaci – hodnotící kritéria



Obecné změny ve vazbě na dotační programy KHK

Způsob podání žádostí o dotaci
 odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s využitím

datové schránky žadatele o dotaci.

 V případě, že právnická osoba podává žádost o dotaci, kterou musí (dle právního předpisu či
vnitřního předpisu právnické osoby) podepsat více k tomu oprávněných osob, pak každá
z těchto osob podepíše žádost o dotaci (vyplněnou v aplikaci DOTIS) zaručeným/uznávaným
elektronickým podpisem, a poté musí být podepsaná žádost o dotaci odeslána z datové
schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje (gcgbp3q).

 Dotační portál KÚ KHK (kr-kralovehradecky.cz)

 Manuál pro práci v dotačním portálu KHK – Používání datových schránek při podání žádosti ....

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/Download.aspx


Regionální rozvoj
Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“

• Dotační program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

https://www.obchudek2021plus.cz/

• Rozhodnutím MPO byla pro Královéhradecký kraj schválena dotace ve výši 4.000.000 Kč.

• Cílem je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen.

• Provozovatelé prodejen mohou podávat žádost o finanční podporu až do výše 70.000 Kč
a maximálního podílu dotace 100 % v rámci krajského dotačního programu s označením
22RRD20.

• Doba realizace projektu: od 01.01.2022 do 31.10.2022

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 01.11.2022 (08:00 hod.) do 30.11.2022 (14:00 hod.)

https://www.obchudek2021plus.cz/


Regionální rozvoj
Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

Podnikatelský subjekt (obec, právnická či fyzická osoba), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se
nachází v obci do 1 000 obyvatel, nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1 000
obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků.

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci pro rok 2022

Provozovatelé prodejny, kteří se stali příjemci krajské dotace z programu 22RRD10 na podporu provozu
prodejen na venkově v roce 2022 a mají již uzavřenu veřejnosprávní smlouvu s obcí a obec
s Královéhradeckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu

Povinné přílohy (mimo další přílohy):
• Potvrzení vydané příslušnou obcí stvrzující skutečnost, že v obci/místní části do 1 000

obyvatel se nachází pouze jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků.



Regionální rozvoj
programy, kde je žadatelem obec

Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2023:
Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 01.12.2022 (8:00 hod.) do 18.01.2023 (14:00 hod.)
 Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v jednotném standardu 23RRD03

účel - obce, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci nebo obce, kterým územně plánovací dokumentace

pozbyde platnosti podle § 188 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu

 Podpora provozu prodejen na venkově 23RRD10
účel - výdaje spojené se zachováním nebo obnovou stálé prodejny nebo výdaje na pojízdné prodejny

Podpora obcí, které zřizují JPO

Dotační program pro rekonstrukci a výstavbu PZ, dopravní automobily, cisternové automobilové stříkačky a získání

rozšíření řidičského průkazu na skupinu „C“ (23RRD01; 23RRD11; 23RRD12)



Regionální rozvoj
programy, kde je žadatelem obec

 Příprava investiční projektů 23RRD14

účel – tvorba projektové dokumentace a inženýring k investičním projektům, které budou následně financovány

z dotačních prostředků z národních nebo evropských zdrojů. Zpracování projektových žádostí odbornou firmou.

okruh způsobilých žadatelů

- obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31.12.2021 méně než 3 000 obyvatel,

- dobrovolný svazek obcí na území KHK, který bude realizovat projektu na katastru obcí, které měly k 31.12.2021 méně

než 3 000 obyvatel

 Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji 23RRDU2

účel 1 - rozvoj a projektová příprava dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraj prostřednictvím podpory tvorby

projektových dokumentací, výkupu pozemků a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras

účel 2 - rozvoj a budování dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších

kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras



Regionální rozvoj
programy, kde je žadatelem obec

 Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje 23RRDU4

účel 1 - podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových

dokumentací

účel 2 - pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu

 Program obnovy místních částí obcí 23RRDU3

účel 1 - občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

účel 2 - obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

okruh způsobilých žadatelů – projekty realizované v místních částech obcí na území KHK, pokud obec měla

k 31.12.2021 počet obyvatel v rozmezí 3 000 – 10 000



Regionální rozvoj

V oblasti regionální rozvoj jsou dále vyhlašovány:

 23RRD02 Podpora svazků obcí

 23RRD13 Kreativní vouchery pro rozvoj podnikání

 23RRDU5 Podpora SH ČMS v Královéhradeckém kraji (okrsky a SDH)

 23RRDU6 Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany

 23RRDU7 Podpora lokální ekonomiky

 23RRDU8 Podpora sociálního podnikání na území KHK

 23RRDU9 Podpora SH ČMS v Královéhradeckém kraji (okresy a kraj)



Program obnovy venkova
 Program obnovy venkova
účel 1 – občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
účel 2 – modernizace prostorového vybavení knihoven
účel 3 – obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
účel 4 – nakládání s odpady
okruh způsobilých žadatelů – obec na území KHK, která měla k 31.12.2021 méně než 3 000 obyvatel a která 
neobdržela dotaci v roce 2022 z dotačního programu 22POVU1
typ dotace – investiční/neinvestiční 
rozmezí dotace – žádost - 50.000 Kč – 1.200.000 Kč 

 účel 1 - 150.000 Kč – 1.200.000 Kč, max. % podíl dotace na CUV projektu 50 %

 účel 2 - 50.000 Kč – 200.000 Kč, max. % podíl dotace na CUV projektu 50 %

 účel 3 - 50.000 Kč – 500.000 Kč, max. % podíl dotace na CUV projektu 70%

 účel 4 - 50.000 Kč – 200.000 Kč, max. % podíl dotace na CUV projektu 50 %



Program obnovy venkova
POZOR – žadatel smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:
od 07.12.2022 (8:00 hod.) do 25.01.2023 (14:00 hod.)

Vzdělávání
 Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání

 Rozvoj nadání

 Etická výchova ve školách

 Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 05.12.2022 (8:00 hod.) do 16.01.2023 (14:00 hod.)



Životní prostředí a zemědělství

 Opatření k zadržování vody v krajině – obce jsou oprávněným žadatelem

 Ochrana přírody a krajiny – obce jsou oprávněným žadatelem

 Včelařství

 Propagace zemědělství a místní produkce

 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

 Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 
- Dotační program pro obce a svazky

- Dotační program administruje odbor životního prostředí a zemědělství

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

Krajské dotační programy  od 05.12.2022 (8:00 hod.) do 06.01.2023 (14:00 hod.)

 Dotační program odboru ZP 23ZPD09 od 02.01.2023 (8:00 hod.) do 31.03.2023 (14:00 hod.)



Kultura a památková péče

 Podpora kulturních aktivit – program má obecně definované žadatele o dotaci

 Obnova historických varhan – žádosti mohou podat vlastníci 

 Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví – program má obecně definované žadatele o dotaci

 Podpora činnosti muzeí a galerií – program je určen i pro obce, která jsou provozovatelem 

 Rezidence v oblasti kultury – program má obecně definované žadatele o dotaci

 Podpora mobility v kultuře – program má obecně definované žadatele o dotaci

 Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

 Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 – program má obecně  

definované žadatele o dotaci



Kultura a památková péče

 Obnova památkového fondu – vlastníci movitých i nemovitých objektů včetně obcí

účel 1 – stavební obnova památkového fondu

účel 2 - restaurování památkového fondu

účel 3 - podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek

účel 4 - obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách

účel 5 - obnova národních kulturních památek

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 17.10.2022 (8:00 hod.) do 21.11.2022 (14:00 hod.)

 Za kulturou v Královéhradeckém kraji – nový dotační program
účel – dostupnost a zpřístupnění nabídky kulturních institucí i pro děti ze sociálně slabších vrstev
způsobilý žadatelé – MAS a DSO zpracovávající Místní akční plán

Lhůta pro podání žádosti o dotaci – 10.01.2023 – 28.02.2023



Cestovní ruch

 Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji – nový dotační program 

Žadatelem může být i obec 

účel 1 - vybudování karavanových stání (tzv. stellplatz) pro obytná vozidla 

účel 2 - vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola

typ dotace – investiční/neinvestiční

rozmezí dotace - 50.000 Kč – 600.000 Kč na žádost, max. % podíl dotace na CUV projektu 50 %

- účel 1: 100.000 Kč – 400.000 Kč

- účel 2:   50.000 Kč – 200.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 02.01.2023 (8:00 hod.) do 09.02.2023 (14:00 hod.)



Sport a tělovýchova

 Pohybová gramotnost

 Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže

 Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“

 Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže

 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových     

soutěžích

 Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

 Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých

 Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže

 Podpora investic do sportovních objektů

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 05.12.2022 (8:00 hod.) do 09.01.2023 (14:00 hod.)



Volnočasové aktivity

 Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání     

vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

 Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu) – obce jsou oprávněným žadatelem

 Táborová činnost – obce jsou oprávněným žadatelem

 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

 Investice do objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže

 Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 05.12.2022 (8:00 hod.) do 16.01.2023 (14:00 hod.)



Výzva k podání žádosti o DAR

 Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah činnosti ve prospěch dětí a mládeže 

účel - zachování rozsahu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže s ročníkem narození 2004–2016 registrovaných

u žadatele ke dni podání žádosti

výše daru - částka 200 Kč na 1 dítě s ročníkem narození 2004–2016 registrované u žadatele o dar ke dni podání žádosti

okruh způsobilých žadatelů - Spolky a ústavy založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sídlem

v Královéhradeckém kraji, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže

nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase

doba realizace - 01.01.2022 – 31.12.2022

Lhůta pro podání žádosti o dotaci:

od 15.11.2022 (8:00 hod.) do 30.12.2022 (14:00 hod.)



Závěrečná zpráva o realizaci projektu

– Popis realizace a vyhodnocení projektu
• popište průběh realizace projektu (včetně časového harmonogramu) a uveďte skutečnosti prokazující

soulad realizace projektu s popisem, účelem a cíli uvedenými v žádosti o dotaci;

• uveďte případné změny a odchylky v realizaci a zdůvodněte je, včetně jejich případného dopadu na
rozpočet žádosti o dotaci; uveďte a zdůvodněte případné rozdíly v položkách rozpočtu ve vztahu skutečnost
versus žádost (např. navýšení částky položky rozpočtu, zařazení nové položky apod. realizované na základě
schválené žádosti o podstatnou či nepodstatnou změnu.)

• stručně zhodnoťte reálný přínos projektu

– Finanční vyúčtování dotace
– Publicita – příloha 



Dotační programy Královéhradeckého kraje 
setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje

Závěr – v dotačních podmínkách dotačních programů jsou vždy uvedeny 
kontakty!

Kontakty na administrátora dotačního programu využívejte vždy, když 
potřebujete změnu v podpořené žádosti o dotaci nebo cokoliv dalšího 

konzultovat!

Vše je řešitelné, pokud to víme včas!

Děkujeme za pozornost.

Oddělení krajských dotací
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