
Podmínky dotačního programu

Číslo programu 13KPG01

Název programu 

Schváleno  Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne xx.xx.xxxx

Forma dotace neinvestiční dotace

Termín vyhlášení výzvy od 03. 12. 2012

Strategické cíle dotačního programu

Priorita PRK

Cíl programu

Popis programu 

Priority programu

Územní vymezení realizace projektu

Doba trvání projektu

1.1.2013 - 31.12.2013

Oprávněný žadatel

Neoprávněný žadatel 

Právnická nebo fyzická osoba,

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních 

aktivit

Podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či 

mezinárodního významu, veřejnou prezentaci divadelní, hudební, filmové, výtvarné a 

literární tvorby, festivaly tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a další programy 

muzeí a galerií.

II. Lidské zdroje F.1.

Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, 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 či filmových projetků, 

tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a další programy muzeí a galerií.

 - projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Všechny subjekty dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to zejména:

 - občanská sdružení,

 - obecně prospěšné společnosti,

 - církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví,

 - obce a města,

 - příspěvkové organizace,

 - fyzické osoby,

 - právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost.  

1. krajská působnost, tradice akce, nabídka nejširší veřejnosti v oblasti 

neprofesionálního umění

2. zachování lidových tradic

do 15. 2. 2013

 - 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,

 - která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvicí 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 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.



Uznatelné náklady

Osobní náklady

Neuznatelné náklady

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky

    10 000 Kč 

  100 000 Kč 

70%

Platební podmínky 

Hodnocení žádosti

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

Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu.

Váha max. počet

2 10

 2  10

 2  10

 2  10

 4  20

Váha max. počet

 5 25

 4 20

 4 20

Povinné přílohy 

Hodnotící škála 0-3-5

Kvalita zpracovaného projektu (charakteristika akce, datum a místo konání akce)

Tradice projektu a ohlas veřejnosti

Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu

Hodnotící škála 0-3-5

Délka konání akce (podpořeny akce dlouhodobějšího charakteru)

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po 

uzavření smlouvy. Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí 

podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě.

Základní hodnotící kritéria

Soulad projektu s vyhlášeným cílem

Kvalita zpracování rozpočtu, přehlednost

Podíl vlastních a partnerských zdrojů

Dosavadní činnost a zkušenosti žadatele

Rozsah působnosti projektu 

Specifická hodnotící kritéria

Maximální výše dotace

 - náklady bezprostředně spojené s realizací projektu:

 - investiční oprava a údržba,

 - mzdy a s nimi spojené zákonné odvody,

 - pohoštění a dary (s výjimkou věcných cen do soutěží), členské poplatky,

 - občerstvení, stravování, audiovizuální technika,

 - úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, pojištění, odpisy, pokuty a penále,

Minimální výše dotace

Ostatní neinvestiční náklady

 - formou ostatních plateb za provedenou práci (DPP, DPČ včetně zákonných odvodů);

 - materiálové náklady, 

 - nemateriálové náklady (služby, propagace, nájemné, honoráře...).

1) kopie výpisu z běžného účtu ne starší 3 měsíců, ze které musí být patrný majitel  a číslo bankovního účtu, popř. kopie 

smlouvy o založení bankovního účtu,

2) podrobný popis projektu (stručná charakteristika činnosti žadatele, charakteristika projektu, datum a místo konání 

akce).

 - DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat,

 - další náklady neuvedené v uznatelných nákladech.



Další podmínky dotačního programu

Doručení žádosti na krajský úřad

nebo

Kontaktní osoba

Andrea Mazurová, oddělení krajských dotací,  tel. 495 817 497, e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz

Náležitosti obálky

Obálka musí být zalepená, označená 13KPG01, textem "Neotvírat" a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

odbor grantů a dotací

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

poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.

7) Všichni podpoření příjemci po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS  závěrečnou zprávu a 

vyúčtování, zašlou elektronickou a tištěnou podobu (vč. příloh) oddělení krajských dotací krajského úřadu.

Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) 

s vložením všech příloh a poté v tištěné podobě (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze 

žádosti) na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

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

smlouvy konkrétního projektu! 

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

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245

Tištěná podoba žádosti o finanční podporu musí být podána do 15. 2. 2013:

1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

2) doporučeně poštou na adresu:

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

součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

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) Dotační program není určen na vydání publikace.

500 03 Hradec Králové

5) Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), které souvisejí s realizací jeho 

projektu, logo Královéhradeckého kraje a text „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.

4) Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.


