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o žádosti o dotaci

Zaměření 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:

Účel 3, na který může být 

dotace použita: 

Důvod podpory stanoveného 

účelu:

Účel 4, na který může být 

dotace použita:

Důvod podpory stanoveného 

účelu:

Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení 

malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro 

stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené 

dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o 

dotaci. 

Obnova památkového fondu 

Předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti 

odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace 

opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné 

legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a 

směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství 

Královéhradeckého kraje na léta 2016–2025)

DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Účel 1: Opatření 5.2.2 Eliminace regionálních disparit a řešení územních specifik kraje

Účel 2: Opatření 3.4.1 Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu

Účel 3: Opatření 4.1.2. Ochrana vod a vodních zdrojů; 4.1.3.Protipovodňová ochrana a 

prevence

Účel 4: Opatření 4.2.1 Efektivní a ekologické odpadové hospodářství

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 25.3.2019

Program obnovy místních částí obcí

 od  24.04.2019 (8.00
 
hod.) do 13.05.2019 (14.00

 
hod.)

• Stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních 

památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně

• Restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní 

památku či národní kulturní památku

• Obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny 

samostatnou kulturní památkou

119 dnů od ukončení lhůty pro podání žádosti o dotaci, tj. do 09.09.2019

12 000 000 Kč* 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných

v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů

Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

 Nakládání s odpady

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad), 

komplexní úprava veřejných prostranství  a místních komunikací, technické a dopravní 

infrastruktury



Lokalizace projektů

Doba realizace projektů

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

 
 Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci

Uznatelné výdaje projektu

 Neuznatelné výdaje projektu

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky

Typ dotace

Rozmezí dotace: 

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 

projektu:

• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu 

01. 01. 2019 - 30. 11. 2020

místní část - oficiální část obce nebo osada obce (dle ČSÚ), jejíž intravilán je oddělen od mateřské obce (nebo jiných částí 

obce) nezastavěným územím, se samostatnou řadou čísel popisných a samostatným katastrálním územím

 Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

• výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů

• pořízení komunální techniky

      Definice místní části

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

• výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci

50%

Právnická osoba,

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

• která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

• 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,

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

pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,

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

• 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.

50 000 Kč - 1 500 000 Kč

Projekty realizované v místních částech obcí na území Královéhradeckého kraje, pokud obec měla k 31. 12. 2017                  

3.000 - 10.000 obyvatel.

Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2017 mezi 3.000 - 10.000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ) a 

má místní části.

• pořízení projektové dokumentace nebo studie, inženýrská činnost - stavební dozor (platí pouze pro účel 1)

• leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora

investiční/neinvestiční dotace

• pořízení projektové dokumentace ve výši 95 % požadované výše dotace - platí pouze pro účel 2



Typ dotace:

Rozmezí dotace: 

Typ dotace:

Rozmezí dotace: 

Typ dotace:

Rozmezí dotace: 

Typ dotace:

Rozmezí dotace: 

Veřejná podpora

Hodnocení žádostí o dotaci

Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

1 - 5 4 20

1 - 5 4 20

Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

1 - 5 1 5

1 - 5 4 20

1 - 5 3 15

1, 3, 5 2 10

Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

1 - 5 5 25

1 - 5 5 25

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

zařazení do dotačního programu a účelu, splnění podmínek dotačního programu.

Podpora hospodářsky slabých regionů

50 000 Kč - 1 500 000 Kč

neinvestiční

Povaha obnovy, naléhavost řešení

Připravenost projektu: Stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby, 

čestné prohlášení žadatele o dotaci, nepodléhá stavebnímu povolení ani 

ohlášení stavby - nebo alespoň požádáno o stavební povolení  nebo o doklad 

o ohlášení stavby

Pro účel 1: Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

investiční/neinvestiční

50 000 Kč - 500 000 Kč

30 000 Kč - 500 000 Kč

Naléhavost řešení (výstavba nebo zřízení, inovace, rozšíření, rekonstrukce, 

oprava a údržba)

Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí veřejné 

podpory. Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis dle 

Nařízení komise (EU) 1407/2013.

Specifická hodnotící kritéria

investiční/neinvestiční

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost 

výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost)

Základní hodnotící kritéria

Pro účel 4: Nakládání s odpady

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 1:

Pro účel 2: Obnova památkového fondu

Přínos projektu pro rozvoj, zlepšení občanské vybavenosti

Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná podoba žádosti o dotaci, povinné 

přílohy, doplnění chybějících údajů).

20 000 Kč - 200 000 Kč

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 2:

investiční/neinvestiční

Pro účel 3: Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Stupeň technického ohrožení



Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

1 - 5 5 25

1 - 5 3 15

1 - 5 2 10

Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

1 - 5 2 10

1, 3, 5 1 5

1 - 5 3 15

1 - 5 4 20

Rozsah bodové škály
Váha bodů 

v bodové škále

Max. počet 

bodů

0 - 5 2 10

Povinné přílohy 

Obecné - pro všechny účely:

1) Položkový rozpočet projektu 

• Stavební povolení (příp. souhlas s ohlášením stavby, čestné prohlášení žadatele - nepodléhá stavebnímu povolení ani 

ohlášení stavby, požádáno o stavební povolení, doklad o ohlášení stavby)

• Pasport místních komunikací nebo odkaz umožňující dálkový přístu k tomuto dokumentu - nepovinná příloha

4) Pro účel 2:

• Závazné stanovisko prvoinstančního orgánu státní památkové péče - netýká se historických varhan, které nejsou 

prohlášenou kulturní památkou

• Fotodokumentace aktuálního stavu před zamýšlenou obnovou - celkový pohled + zaměření na části, kterých se žádost o 

dotaci týká (3 - 10 snímků)

• Výpis z katastru nemovitostí / doklad či čestné prohlášení o vlastnictví předmětu dotace (příp. písemný souhlas všech 

spoluvlastníků objektu v případě, že žadatel o dotaci není vlastníkem více než 2/3 objektu)

• Restaurování - Kopie povolení Ministerstva kultury pro restaurátora a cenová nabídka projekčních a stavebních prací 

zhotovená odborně způsobilou osobou nebo firmou, pokud jsou předmětem dotace (nahrazuje položkový rozpočet projektu)

• Obnova varhan - Odborné posouzení stavu varhan a jejich historické a umělecké hodnoty organologem 

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

2) Výpis z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

• V případě havarijního stavu doložit fotodokumentaci aktuálního stavu - 2 snímky - nepovinná příloha

5) Pro účel 3:

• Cenová nabídka projekčních nebo stavebních prací zhotovená odborně způsobilou fyzickou osobou nebo společností 

(nahrazuje položkový rozpočet projektu)

• Stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu

• Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, z hlediska plánu oblasti povodí

• Fotodokumentace stávajícího stavu vodní nádrže

• Právní vztah k vodní nádrži

• Stanovisko správce toku, pokud je nádrž na vodním toku nebo s vodním tokem souvisí.

3) Pro účel 1:

Rozsah, dlouhodobost řešení a možnost dalšího rozvoje projektu

Posouzení regionálního významu projektu

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

prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje. Při přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60% hranice. 

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

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

navrhuje radní odpovědný za danou oblast a jmenuje rada kraje. Termín jednání hodnotící komise navrhne radní odpovědný 

za danou oblast a schválí rada kraje.

      Přílohy k žádosti o dotaci

Posouzení regionálního významu:

Přínos projektu k předcházení vzniku odpadů a k jejich využitelnosti 

Další využití vodní nádrže (rekreace, požární účely, sportovní využití apod.)

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 4:

Počet obyvatel dotčených realizací projektu

Míra připravenosti projektu k jeho konečné realizaci

Využití nádrže pro akumulaci srážkových vod, zpomalení odtoku srážkových 

vod, zadržení srážkových vod v území, zlepšení klimatu v obci (snižování 

teploty v horkých letních dnech), prospěšnost pro malý vodní cyklus

Technický stav vodní nádrže, území vhodné pro vodní nádrž (jiné využití 

problematické)

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 3:



Způsoby podání žádosti na krajský úřad:

Doručení žádosti na krajský úřad       Vzor žádosti o dotaci

Kontaktní osoby

Způsoby podání žádosti na krajský úřad:

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

Ing. Eva Valterová - odborné náležitosti včetně specifických kritérií - účel 3

     Kontakt: oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 495 817 189, e-mail:       

evalterova@kr-kralovehradecky.cz

                       oddělení krajských dotací

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

a následně nutno dodat

Mgr. Petr Kamenický - odborné náležitosti včetně specifických kritérií - účel 1

    Kontakt: oddělení regionálního rozvoje, tel: 495 817 256, e-mail: pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz

              - osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

                 Pivovarské náměstí 1245

5) Majetek, na jehož pořízení či obnovu je poskytnuta dotace, musí být ve vlastnictví žadatele o dotaci.

                 odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

              -  u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:

                 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

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

žádost zařazena do schvalovacího procesu.

* 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.

Ing. Mgr. Milan Hůla  - odborné náležitosti včetně specifických kritérií - účel 4

Kontakt: oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 495 817 

424, e-mail: mhula@kr-kralovehradecky.cz

Zuzana Voglová - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci na PC, administrace 

dotačního program Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 493, email: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

                 500 03 Hradec Králové

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

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

Ing. Milan Smolík - odborné náležitosti včetně specifických kritérií - účel 2

     Kontakt: oddělení kultury a památkové péče, tel: 495 817 458, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

 - zasláním dokumentu ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky gcgbp3q (schránka odesílatele musí 

být vedena na žadatele o dotaci) 

      Další podmínky dotačního programu

2) podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci do 13.05.2019  jedním z následujících způsobů :

       Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji

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

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

