
Podmínky dotačního programu DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení 

dotačního programu
18KPGU1

Slovní označení 

dotačního programu 

Dotační program 

schválen

Lhůta pro podání 

žádosti o dotaci

Lhůta pro rozhodnutí 

o žádosti o dotaci

Strategické cíle dotačního programu

Odkaz na Program rozvoje 

Královéhradeckého kraje

Účel 1, na který může být 

dotace použita:

Důvod podpory stanoveného 

účelu:

Účel 2, na který může být 

dotace použita:

Důvod podpory stanoveného 

účelu:

Doba trvání projektu

01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

• fyzické osoby;  
• právnické osoby

Fyzická a právnická osoba, 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2017

Podpora kulturních aktivit 

       Doba realizace projektů

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných

v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů

       Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci

       Zaměření dotačního programu

82 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotaci, tj. do 21. 05. 2018

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

Podpora kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé 

republiky

 od 12. 2. 2018 (8:00
 
hod.) do 28. 2. 2018 (14:00

 
hod.) 

Opatření 3.4.2. Rozvoj kulturních a kreativních aktivit

• proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu,

Podpora kulturních akcí/projektů regionálního, republikového i mezinárodního významu, 

které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které 

svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti: divadla, hudby, 

výtvarných, fotografických či filmových projetků, tanečního umění, tradiční lidové 

kultury a folkloru. 

       Lokalizace projektů

• která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

       Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

• která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,

3 990 000 Kč *

• reprezentace Královéhradeckého kraje v zahraničí

Podpora kulturních aktvit spojených s významným výročím vzniku ČSR. Cílem podpory 

je zvýšit povědomí obyvatel o kulturně-historických hodnotách regionu.

• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje;



Uznatelné výdaje projektu

Neuznatelné výdaje projektu

• výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci;  

• leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy;

• daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně);

• výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů;

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích;

• nákup aparatury, hudebních nástrojů, kostýmů (ošacení, obuvi);

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora

Typ dotace

60 %

Veřejná podpora

Hodnocení žádosti

Rozsah 

bodové 

škály

Váha 

bodů 
Max. počet bodů

1 - 5 4 20

1 - 5 4 20

• která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti,

• doprovodné programy sportovních akcí a výročí spolků.

• která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci žadateli, který není v obtížích a jejich 

žádost neobsahuje protiprávní a neslučitelnou podporu s vnitřním trhem EU nebo nebyl na 

něj vydán inkasní příkaz s výjimkou režimů podpory na náhradu škod způsobených 

některými přírodními pohromami. Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel 

Evropské unie (dále jen EU) o poskytnutí veřejné podpory. Peněžní prostředky mohou být 

poskytnuty jako podpora malého rozsahu v režimu de minimis, nebo jako bloková výjimka 

podle článku 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Motivační 

účinek je splněn na základě splnění podmínek článku 53 nařízení komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Základní hodnotící kritéria

Rozmezí dotace:

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

25 000 Kč - 200 000 Kč

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje.

Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu.

Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná listinná podoba žádosti o dotaci 

vytištěná po jejím elektronickém odeslání, povinné přílohy).

Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti 

o dotaci, správné zařazení do dotačního programu, splnění podmínek dotačního programu.

• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu; 

• mzdy a s nimi spojené zákonné odvody, s výjimkou ostatních plateb za provedenou práci (Dohoda o provedení práce, Dohoda 

o pracovní činnosti);

• která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, 

pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,

neinvestiční dotace

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 

       Hodnocení žádostí o dotaci

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů a 

účelnost jejich využití, bezchybnost)



Rozsah 

bodové 

škály

Váha 

bodů 
Max. počet bodů

4, 6, 8 5 40

Rozsah 

bodové 

škály

Váha 

bodů 
Max. počet bodů

4, 6, 8 5 40

Rozsah 

bodové 

škály

Váha 

bodů
Max. počet bodů

0, 5 2 10

Rozsah 

bodové škály

Váha 

bodů
Max. počet bodů

0, 5 2 10

      Povinné přílohy a specifické údaje

Další podmínky dotačního programu

3) Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze 3 členů věcně příslušného výboru zastupitelstva kraje a 

radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru, popřípadě náhradníky členů hodnotící komise, a další 

přizvané kompetentní osoby navrhuje věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje. Každý člen hodnotící komise disponuje při 

hlasování jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda hodnotící komise. Přizvané kompetentní osoby 

nemají hlasovací právo. Termíny jednání hodnotící komise schvaluje věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje na základě 

návrhu oddělení krajských dotací.

Rozsah působnosti projektu (akce místní, krajská, celorepublikového významu) 

1) Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle součtu bodů získaných v základních hodnotících kritériích, součtu bodů získaných 

ve specifických hodnotících kritériích ve všech účelech (v nichž bylo dosaženo alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů), 

který je vydělen počtem těchto účelů, součtu bodů získaných v kritériu Posouzení regionálního významu a součtu bodů 

získaných v kritériu Naplnění programového prohlášení Rady kraje. Dotaci lze poskytnout, pokud žádost o dotaci získá alespoň 

60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % nejvyššího možného počtu bodů ve 

specifických hodnotících kritériích příslušného účelu. Při rovnosti počtu získaných bodů je pro pořadí žádostí o dotaci rozhodné 

datum a čas podání žádosti o dotaci, pokud hodnotící komise nerozhodne jinak.

2) Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i 

vyšší než základní 60% hranice.

1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

1) Kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu) nebo vyplněný formulář 

„Identifikace bankovního účtu“ (dostupný na http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx)

Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci.

7) Jednotlivé výdaje nad 40 000 Kč je příjemce dotace povinen hradit bezhotovostním převodem.

6) Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická 

evidence, střediska apod.)

3) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.

8) Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (v médiích, na webových stránkách apod.) uvést skutečnost,   že projekt 

je podporován Královéhradeckým krajem, při tom může využít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou umístěny na 

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

4) Žadatel o dotaci souhlasí se zařazením do databáze Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zveřejněním údajů o 

organizaci, názvu projektu a výši poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.

5) Příjemce dotace je povinen veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního 

rozvoje, grantů a dotací, oddělením krajských dotací, vždy označovat číslem smlouvy konkrétního projektu. 

2) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková žádost 

zařazena do schvalovacího procesu.

Posouzení regionálního významu projektu

Posouzení regionálního významu 

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 2

Rozsah působnosti projektu (akce regionálního významu, akce celorepublikového 

významu, akce s mezinárodním společenským dopadem) 

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 1

Naplnění programového prohlášení Rady kraje

Naplnění programového prohlášení Rady kraje

Specifická hodnotící kritéria



       Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji

nebo

      Vzor žádost o dotaci

Kontaktní osoby

* Tato alokace se může:

a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového opatření, vratek nepoužitých částí dotací, 

odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů 

nebo přesunu peněžních prostředků z kladného výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok,  

b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu peněžních prostředků do jiného dotačního 

programu.

Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádost byla umístěna do tzv. zásobníku 

projektů.

10) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

11) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.

2) v listinné podobě podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci.

Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána:

a následně

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 -  u poskytovatele poštovních služeb s datem podání 28. 2. 2018 s uvedením adresy:

Pivovarské náměstí 1245

 - osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 28. 2. 2018.

1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh 

ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci

Mgr. Pavlína Mazánková - odborné záležitosti 

    Kontakt : oddělení kultury, tel: 495 817 322, e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7

Vzor žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje: 

Ing. Marcela Holda, DiS. - obsahové náležitosti žádostí, vyplňování žádostí v PC, administrace dotačního programu

    Kontakt :  oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 494, 702 185 678, e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz

      oddělení krajských dotací

500 03 Hradec Králové

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

12) Popis projektu musí obsahovat zejména následující údaje: charakteristika projektu, datum a místo konání akce, délka a 

tradice akce, zhodnocení významu akce, dále pak plánovaný počet účinkujících, plánovaný počet diváků, příjmy projektu - 

vstupné, reklama, pronájem.

13) Výše poskytnuté dotace nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát za příslušné období.

14) V případě přidělení peněžních prostředků podle nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 je příjemce dotace 

povinen předložit v rámci vyúčtování přehled o veřejných prostředcích, které příjemce čerpal ve vztahu ke stejným nákladům 

od jiných poskytovatelů nákladajících s veřejným prostředky, včetně prostředků, které příjemce čerpal v režimu de minimis 

podpory. 

9) Všichni příjemci dotací po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS Závěrečnou zprávu 

o realizaci projektu způsobem stanoveným v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje.

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7#

