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dotační 
oblast 

dotační program 

termín/předpokládaný 
termín schválení 
poskytnutí dotací 

Zastupitelstvem KHK 

Kultura a 
památková 

péče 

Podpora kulturních aktivit (20KPG01) 

24.02.2020 

Obnova památkového fondu (20KPGU2) 

Obnova historických varhan (20KPG04) 

Podpora zachování nemateriálního kulturního 
dědictví (20KPG05) 

Podpora činnosti muzeí a galerií (20KPG06) 

Rezidence v oblasti kultury (20KPG07) 

Podpora mobility v kultuře (20KPG08) 

Sport a 
tělovýchova 

Pohybová gramotnost a pořádání významných 
masových tělovýchovných a sportovních soutěží 
typu "sport pro všechny" (20SPT01) 

24.02.2020 
 

Pořádání významných sportovních akcí dětí 
a mládeže (20SPT02) 

Činnosti sportovní středisek a sportovních center 
mládeže (20SPT04) 

Podpora krajských reprezentačních výběrů 
mládeže a reprezentace na republikových, 
evropských a celosvětových soutěžích (20SPT05) 

Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí 
a mládeže a osob se zdravotním postižením včetně 
vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů 
(20SPT06) 

Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii 
dospělých (20SPT08) 

Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu 
dětí a mládeže (20SPT09) 

Podpora investic do sportovních objektů a zařízení 
(20SPT10) 

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 (20SMR01) 

24.02.2020 

Akce pro děti a mládež ve volném času (krajského 
významu) [20SMR03] 

Táborová činnost (20SMR04) 

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže (20SMR05) 

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení 
využívaných pro volný čas dětí a mládeže - pouze 
investiční akce (20SMR08) 
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Prevence 
rizikového 

chování 

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 
žáků (20SMP01) 

24.02.2020 

Regionální 
rozvoj 

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO 
(20RRD01) 

20.4.2020 nebo 
04.05.2020 (podle 

aktuálního dění 
v souvislosti 
s pandemií 
koronaviru) 

Podpora svazků obcí (20RRD02) 

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v 
souladu s metodikou MINIS (20RRD03) 

Program obnovy místních částí obcí (20RRDU3) 

Podpora provozu prodejen na venkově (20RRD10) 

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí 
v Královéhradeckém kraji (20RRD12)  

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
v Královéhradeckém kraji (20RRDU5) 

04.05.2020 

Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity 
(20RRD06) 

průběžně Radou nebo 
Zastupitelstvem KHK 

Cestovní 
ruch 

Úprava lyžařských běžeckých tras (20CRG01) 20.4.2020 nebo 
04.05.2020 (podle 

aktuálního dění 
v souvislosti 
s pandemií 
koronaviru) 

Podpora činnosti turistických informačních center 
(20CRG04) 

Propagace cyklobusů v turistických regionech 
(20CRG07) 

Program 
obnovy 
venkova 

Program obnovy venkova (20POVU1) 04.05.2020 

Vzdělávání 

Rozvoj podmínek ve vzdělávání - Inovace ve 
vzdělávání (20SMVU1) 

04.05.2020 
Rozvoj nadání (20SMV02) 

Etická výchova ve školách (20SMV06) 

Životní 
prostředí a 
zemědělství 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
(20ZPDU1) 

20.4.2020 nebo 
04.05.2020 (podle 

aktuálního dění 
v souvislosti 
s pandemií 
koronaviru) 

Opatření k zadržování vody v krajině (20ZPD02) 

Ochrana přírody a krajiny (20ZPD04) 

Včelařství (20ZPD06) 

Propagace zemědělství a místní produkce 
(20ZPD07) 

Podpora hospodaření v lesích - asanace 
kůrovcového dříví (20ZPD10) 

průběžně Radou či 
Zastupitelstvem KHK 

O schválení níže uvedených dotačních programů bude rozhodovat Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje na svém nejbližším zasedání (20.4.2020 nebo 4.5.2020 v návaznosti 

na aktuální dění v souvislosti s pandemií koronaviru): 

20RRD11 Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji  

20RRD13 Kreativní vouchery  

20RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji  
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20RDDU4 Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje  

 

Vážení žadatelé/příjemci dotací z krajských dotačních programů 2020, 

dovolte nám předat Vám základní informace vztahující se k poskytnuté dotaci v roce 2020 

a mající souvislost s nouzovým stavem vyhlášeným v České republice. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, pokračuje 

v proplácení finančních dotačních prostředků těm příjemcům, o jejichž podpoře rozhodlo 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje – přehled schvalování je uveden v tabulce výše. 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nouzovým stavem, která zásadním 

způsobem ovlivnila realizaci vašich projektů, upozorňujeme na pravidla, která je třeba dodržet, 

aby přidělená dotace mohla být dobře vyúčtována. 

Upozorňujeme, že: 

1. Poskytnutá dotace je určena pouze na účel uvedený ve smlouvě, který je v souladu se žádostí 

o dotaci podanou ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, a to především s rozpočtem (dle 

jednotlivých položek rozpočtu) a vymezeným účelem, který žadatel v žádosti o dotaci uvedl.  

 

2. Obecně platí, že poskytnutá dotace je určena na položky uvedené v rozpočtu (u většiny 

dotačních programů pouze ty uznatelné), a to dle následujícího klíče: 

a. Mezi druhy výdajů (ostatní neinvestiční a osobní výdaje) je umožněn přesun až do výše 

30 % z poskytnuté dotace za předpokladu, že v žádosti o dotaci na ně bylo žádáno. 

Tedy položky, které byly v žádosti nulové nelze hradit z poskytnuté dotace. 

b. Přesuny mezi ostatními neinvestičními výdaji a osobními výdaji v částce přesahující 

30 % poskytnuté dotace jsou možné pouze po schválení Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje. 

c. V případě změny typu dotace (tj. přesun mezi investičními a neinvestičními finančními 

prostředky), je nutné o tuto změnu požádat a lze ji realizovat až po schválení dodatku 

ke smlouvě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. 

d. Položky u jednotlivých druhů výdajů nemají omezení. Zde platí jen zásada, že 

z poskytnuté dotace je možné hradit pouze položky uvedené v žádosti o dotaci a nelze 

přidávat položky nové, a to za podmínky zachování formy realizace projektu.  

 

3. Každý příjemce dotace musí vyhodnotit, zda naplní účel, případně účely, uvedené v žádosti 

o dotaci. Pokud nelze účel v žádosti o dotaci naplnit (např. uskutečnit akci uvedenou v žádosti 

o dotaci, nelze splnit aktivity uvedené v žádosti o dotaci), je třeba podat Závěrečnou zprávu o 

realizaci projektu, jejíž součástí je i finanční vypořádání dotace, včetně vypočtení výše 

případné vratky. 

4. V případě, že pro dosažení shodného účelu bude nutné použít jinou formu realizace (např. 

fyzická přítomnost osob bude nahrazena on-line přenosem), pak případné nové položky 

rozpočtu vynaložené v souvislosti s jinou formou realizace projektu je možné zahrnout do 

finančního vypořádání dotace, ale příjemce dotace musí jejich vynaložení řádně zdůvodnit 

v rámci vyhodnocení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu.  
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5. V souladu s platnými dokumenty pro poskytování dotací a podepsanou smlouvou je třeba 

v případě jakékoliv změny např. termínu akce v projektu vstoupit do jednání s administrátorem 

dotačního programu nejlépe emailem, a to s dostatečným předstihem. Administrátor Vám 

následně sdělí další postup. 

 

6. Především u projektů obsahujících investiční výdaje doporučujeme zkontrolovat termín 

ukončení projektu. V případě, že jej nebude možné dokončit v řádném termínu z důvodu 

nouzového stavu, je nutné požádat o prodloužení doby realizace projektu minimálně do 

konce roku 2021. 

 

7. U projektů obsahujících neinvestiční výdaje (tj. osobní a ostatní neinvestiční), které 

v návaznosti na nouzový stav nebudou uskutečněny v rozsahu uvedeném v žádosti v roce 

2020, je třeba požádat o prodloužení doby jejich realizace nebo zvážit jejich předčasné 

ukončení – tj. předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání dotace a nevyužité 

finanční prostředky vrátit poskytovateli. Projekty zaměřené na celoroční činnost či každoročně 

se opakující akce je třeba ukončit v roce 2020 a dotaci finančně vypořádat dle termínu 

uvedeného v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud bylo součástí projektu několik 

aktivit časově rozložených do roku 2020, tak lze konání akcí v rámci roku 2020 uspořádat časově 

jinak, přičemž tuto změnu oznámí příjemce dotace administrátorovi příslušného dotačního 

programu na jeho e-mailovou adresu.  

 

8. Výdaje prokazatelně vynaložené v souvislosti s projektem, který nemohl být z důvodů 

nouzového stavu plně realizován, budou uznány za způsobilé. Při předčasném ukončení 

projektu je třeba dodržet maximální procentuální podíl dotace uvedený ve smlouvě.  

 

9. Při realizaci projektu je nutné dodržet podmínky stanovené příslušným dotačním programem – 

tyto podmínky jsou pro příjemce dotace závazné a může je změnit pouze Zastupitelstvo kraje 

svým usnesením. 

10. Pokud již nyní je zřejmé, že projekt nemůže být vůbec realizován (a dosud nebyly vynaloženy 

žádné finanční prostředky), doporučujeme nepodepisovat smlouvu. O této skutečnosti co 

nejdříve informovat příslušného administrátora a následně postupovat dle jeho pokynů. 

V případě již podepsané smlouvy a odeslaných finančních prostředků postupovat obdobně, 

tedy informovat administrátora a následně poskytnutou dotaci obratem vrátit. 

 

Poslední termín konání Zastupitelstva KHK, které může schvalovat změny v projektech a dodatky ke 

smlouvám je 14. 9. 2020 a tedy žádosti o takové změny včetně případného prodloužení termínu 

ukončení projektu je třeba podávat do 30. 6. 2020. 

 

Upozorňujeme žadatele/příjemce dotací, že v okamžiku zveřejnění této informace, 

nepředjímáme možné změny v rozpočtu 2020 v návaznosti na výdaje v souvislostí 

s pandemií koronaviru. 

 


