
Podmínky dotačního programu

Číslo programu 13RRD07A

Název programu 

Schváleno  Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 

Forma dotace investiční dotace

Termín vyhlášení výzvy od 02.01.2013    

Strategické cíle dotačního programu

PRK

Cíl programu

Popis programu 

Priority programu 

Územní vymezení realizace projektu

Doba trvání projektu

01.01.2013 - 31.12.2014

Oprávněný žadatel

Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy 

Královéhradeckého kraje 

Zkvalitnit a rozšířit možnosti cyklodopravy na území Královéhradeckého kraje

I. Podnikání a zaměstnanost 

• vlastní realizace povrchu cyklostezky

• realizace infrastruktury pro cykloturistiku, včetně značení cyklostezky 

• zpracování projektové dokumentace na realizaci cyklostezky

do 04.02.2013

Podporována bude realizace následujících typů projektů, které jsou v souladu s Krajskou 

koncepcí cyklodopravy Královéhradeckého kraje nebo na ni bezprostředně významně 

navazují: 

a) zpracování projektové dokumentace na realizaci cyklostezky nebo cyklotrasy

b) vlastní realizace cyklostezky nebo cyklotrasy 

c) realizace infrastruktury pro cykloturistiku 

d) realizaci značení cyklostezky nebo cyklotrasy 

        

Podpora je vázána především na: 

 - vyřešená vlastnická nebo užívací práva žadatele k dotčeným pozemkům 

 - platné stavební povolení nebo souhlas s ohlášenou stavbou, vydaný příslušným 

správním orgánem.                                                                                     

• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje;

• svazky měst a obcí

• právnická nebo fyzická osoba      

Realizace projektu musí být zahájena v roce poskytnutí dotace!

• obce v Královéhradeckém kraji  



Neoprávněný žadatel

Uznatelné náklady  (= náklady v době realizace projektu)  

Neuznatelné náklady

• dary, ceny a kapesné;

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Platební podmínky 

Hodnocení žádosti

Formální hodnocení - základní náležitosti žádosti (termín podání žádosti, přílohy, podpisy atd.)

Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu

Hodnotící škála 0-3-5

váha max. počet

4 20

4 20

2 10

10 50

• vlastní realizace cyklostezky nebo cyklotrasy/realizace infrastruktury pro cykloturistiku a realizaci značení cyklostezky nebo 

cyklotrasy maximálně do výše 75% uznatelných nákladů;

• pořízení projektové dokumentace cyklostezky  nebo cyklotrasy, dotace maximálně do výše 50%  uznatelných 

nákladů; 

 - 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;

 - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno řízení o konkurzu nebo o vyrovnání, nebo byl návrh 

na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo je v likvidaci;

 - která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

• náklady bezprostředně spojené s realizací projektu;

rozsah působnosti projektu (krajská, okresní, mikroregionální, místní)

 - 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;

Hodnotící kritéria

Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou 

specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace. Peněžní prostředky (účelově vázané) se 

převádějí bezhotovostně na účet příjemce po předložení dokladů o vyčerpání podílu 

vlastníka (kopie faktury za provedenou práci, soupis provedených prací, kopie výpisu z 

bankovního účtu příjemce dotace nebo kopie pokladního příjmového dokladu).

podíl vlastních zdrojů a partnerských zdrojů (větší podíl – lepší hodnocení)

zapojení nové cyklostezky do sítě stávajících cyklotras

• příspěvky v naturáliích (např. pozemek, nemovitost, trvalé investiční zařízení, suroviny, neplacená charitativní práce nějaké 

soukromé organizace nebo společnosti);

1 500 000 Kč

• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat;

• nákupy pozemků nebo budov;

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

pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory;

• právnická nebo fyzická osoba 

• náklady na stavební/autorský dozor;

kvalita zpracovávaného projektu( podrobný popis projektu) a dokladová připravenost realizace 

projektu 

50 000 Kč



Povinné přílohy 

Další podmínky dotačního programu

Doručení žádosti na krajský úřad

a současně také

nebo

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Vilímová, oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 261, e-mail: kvilimova@kr-kralovehradecky.cz

Náležitosti obálky

Obálka musí být zalepená, označená 13RRD07A, textem "Neotvírat" a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Pivovarské náměstí 1245

odbor grantů a dotací

2) kopie výpisu z běžného účtu žadatele, ne starší než 3 měsíce, ze které musí být patrný majitel účtu a číslo bankovního

účtu;      

1) Program se řídí Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, které jsou nedílnou 

součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Datem podání se rozumí podání na poště nebo  podání na podatelně krajského úřadu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

4) Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), v rámci publicity (http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx), které souvisejí s realizací jeho projektu, logo

Královéhradeckého kraje a text „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.

Žádost o podporu musí být podána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 

500 03 Hradec Králové

Tištěná podoba žádosti o finanční podporu musí být podána:

6) Všichni podpoření příjemci po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS vyúčtování, které zašlou (vč. 

příloh) elektronicky a v tištěné podobě ne oddělení krajských dotací krajského úřadu. Přílohy, které jsou přiloženy elektronicky 

v aplikaci DOTIS již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě. 

4) projektová dokumentace stavby (postačí na CD nebo vložená do aplikace DOTIS);

 - osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 04.02.2013

 - doporučeně poštou na adresu:

2) Pokud žadatel předkládá v daném dotačním kole více žádostí, lze shodné povinné přílohy předložit pouze 

k jedné žádosti a u zbývajících žádostí uvést odkaz na umístění povinných příloh.

3) Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.

3) autorizovaný položkový rozpočet akce zhotovený odborně způsobilou osobou (např. projektantem, stavební firmou,

restaurátorem, atd.), aktualizovaný pouze pro rok 2012 vztahující se výlučně k předmětu žádosti. Rozpočet musí být

opatřen podpisem a razítkem člena ČKAIT nebo prováděcí firmou na základě jejího živnostenského listu; 

5) Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výši

poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.

7) Veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem grantů a dotací, vždy označovat číslem

smlouvy konkrétního projektu! 

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

jsou přiloženy elektronicky v aplikaci DOTIS již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě)

2) v tištěné a podepsané podobě žádosti (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze 

žádosti) 

1) stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby nebo jiné vyjádření místně příslušného stavebního úřadu, jedná-li se o

stavbu (v případě, že vyjádření stavebního úřadu nebylo vydáno ,lze po domluvě doložit doklad o tom, že bylo o vyjádření

stavebního úřadu alespoň zažádáno);


