
PODPORA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

DOTAČNÍ PROGRAMY pro rok 2023

• 23RRDU5 - OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

• 23RRDU9 - OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ A KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ

1



PODPORA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
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22RRDU5

23RRDU5

okrsky a sbory 
dobrovolných 

hasičů

23RRDU9

okresní sdružení 
hasičů a krajské 
sdružení hasičů

2022

2023

SDH a okrsky 
+ 

okresní a krajské sdružení



23RRDU5 - okrsky a sbory dobrovolných hasičů

Typ dotace: NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE celkové (1 až 4 účely): 5.000 Kč – 60.000 Kč

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ podíl dotace 

na uznatelných výdajích projektu: 80 %

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 01.01.2023 – 31.12.2023
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dotace - max. %



1 žadatel /1 IČO  1 žádost  1 až 4 účely

23RRDU5 - OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÍCEÚČELOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM
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1) Účel 1 - Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů

2) Účel 2 - Podpora všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů

3) Účel 3 - Zajištění akcí k výročí SDH (kulatá výročí s 5 nebo 0 na konci) a akce či aktivity k hasičským praporům

4) Účel 4 - Věcné vybavení, opravy a revize požární techniky



23RRDU5 - OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

5

1 ŽÁDOSTŽadatel / IČO

1 až 4 účely



PODPORA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

• 23RRDU5 - OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

• 23RRDU9 - OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ A KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ
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LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI:

01.12.2022 (8:00 hod.) do 18.01.2023 (14:00 hod.)
aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) 



ÚČEL 1

• Podpora 
činnosti 
kolektivu 
mladých 
hasičů sboru 
dobrovolných 
hasičů

ÚČEL 2

• Podpora 
všeobecné 
sportovní 
činnosti členů 
sboru 
dobrovolných 
hasičů

ÚČEL 3

• Zajištění akcí 
k výročí SDH 
(kulatá výročí 
s 5 nebo 0 na 
konci) a akce 
či aktivity k 
hasičským 
praporům

ÚČEL 4

• Věcné 
vybavení, 
opravy a 
revize 
požární 
techniky
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ÚČEL 1

1. Podpora činnosti kolektivu 
mladých hasičů sboru dobrovolných 
hasičů

• PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

• VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÝCH 
PRACOVNÍKŮ pracujících s mladými 
hasiči

• Podpora činnosti v oblastech práce 
s dětmi a mládeží ve věku 3 – 18 let

• Vzdělávání dobrovolných pracovníků 
pracujících s kolektivy mladých 
hasičů.

• NE OBNOVA, OPRAVA, ÚDRŽBA 
MAJETKU

ÚČEL 2

2. Podpora všeobecné sportovní 
činnosti členů sboru dobrovolných 
hasičů

• SPORTOVNÍ ROZVOJ ČLENŮ V 
SOUTĚŽÍCH

• REPREZENTACE NA MISTROVSTÍCH 
ČR

• Podpora sportovního rozvoje členů 
spolku: v soutěžích hry Plamen, 
v soutěžích Dorostu (dorostu 
družstev a dorostu jednotlivců), 
v soutěžích požárního sportu (dle 
kategorií – věk a/nebo pohlaví) a 
v dalších soutěžích zahrnutých do 
celoroční činnosti členů SH ČMS. 

• Podpora reprezentace sportovců z 
Královéhradeckého kraje v požárním 
sportu: na mistrovstvích ČR hry 
Plamen a v soutěžích Dorostu 
(dorostu družstev a dorostu 
jednotlivců); podpora reprezentace 
na mistrovstvích ČR v soutěžích 
požárního sportu (dle kategorií – věk 
a/nebo pohlaví).

ÚČEL 3

3. Zajištění akcí k výročí SDH (kulatá 
výročí s 5 nebo 0 na konci) a akce či 
aktivity k hasičským praporům

• VÝROČÍ A OSLAVY

• HASIČSKÉ PRAPORY

• Příprava a realizace akce/akcí 
k významnému výročí SDH.

• Příprava a realizace významných 
oslav k trvání hasičského sboru. 

• Podpora vedoucí k získání praporu 
SDH (včetně posvěcení/žehnání).

• NE OBČERSTVENÍ

ÚČEL 4

4. Věcné vybavení, opravy a revize 
požární techniky

• POŽÁRNÍ TECHNIKA 

• Pořízení věcného vybavení 
neinvestiční povahy, opravy/obnovy, 
revize, technické prohlídky současné 
i historické požární techniky.

• NE VÝDAJE INVESTIČNÍHO 
CHARAKTERU
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Typ dotace: NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE celkové (1 až 4 účely): 5.000 Kč – 60.000 Kč

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ podíl dotace 

na uznatelných výdajích projektu: 80 %
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ÚČEL 1

1. Podpora činnosti 
kolektivu mladých 
hasičů sboru 
dobrovolných hasičů

• PRÁCE S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ

• VZDĚLÁVÁNÍ 
DOBROVOLNÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
pracujících s mladými 
hasiči

ÚČEL 2

2. Podpora všeobecné 
sportovní činnosti 
členů sboru 
dobrovolných hasičů

• SPORTOVNÍ ROZVOJ 
ČLENŮ V SOUTĚŽÍCH

• REPREZENTACE NA 
MISTROVSTÍCH ČR

ÚČEL 3

3. Zajištění akcí k výročí 
SDH (kulatá výročí s 5 
nebo 0 na konci) a 
akce či aktivity k 
hasičským praporům

• VÝROČÍ A OSLAVY

• HASIČSKÉ PRAPORY

ÚČEL 4

4. Věcné vybavení, 
opravy a revize 
požární techniky

• POŽÁRNÍ TECHNIKA 
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5.000 Kč - 50.000 Kč 5.000 Kč - 50.000 Kč 5.000 Kč - 25.000 Kč 20.000 Kč - 60.000 Kč

Rozmezí dotace celkem: 5.000 Kč - 60.000 Kč  Max. % podíl dotace: 80 %



PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Elektronicky

• prostřednictvím aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

• prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY žadatele o dotaci do DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje (gcgbp3q)
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Aplikace 
DOTIS

EL. PODPISY ŽÁDOSTI

(v případě 2 a více oprávněných 
osob jednajících současně)

DATOVÁ 
SCHRÁNKA

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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Aplikace DOTIS
Uložit žádost 

v PC

PŘIPOJIT 

EL. PODPISY 

K ŽÁDOSTI

VLOŽIT žádost 

DO DS

ODESLAT 
podepsanou 

žádost  
PROSTŘEDNICTVÍM 

DS

VÍCE OPRÁVNĚNÝCH OSOB JEDNAJÍCÍCH SOUČASNĚ 
ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE DOTIS + PODEPSAT A SAMOSTATNĚ ODESLAT

PROSTŘEDNICTVÍM DS:

PODÁNÍ ŽÁDOSTI – 2 a více oprávněných osob

Elektronicky

• prostřednictvím aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

• prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY žadatele o dotaci do DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje (gcgbp3q)

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


PODÁNÍ ŽÁDOSTI  (jedna oprávněná osob x více oprávněných osob)

právě jedna oprávněná osoba / statutární zástupce jednající za společnost/organizaci

ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE DOTIS + ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM DS:

neproběhne-li přesměrování z aplikace DOTIS do datové schránky AUTOMATICKY

➔ žadatel o dotaci následně SAMOSTATNĚ ODESÍLÁ žádost o dotaci ZE své DATOVÉ SCHRÁNKY (míněno z DS žadatele

o dotaci) DO DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje (gcgbp3q)

více oprávněných osob jednajících současně – více el. podpisů

ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE DOTIS + PODEPSAT A ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM DS:

➔ žadatelé o dotaci SAMOSTATNĚ ODESÍLAJÍ EL. PODEPSANOU žádost o dotaci ZE své DATOVÉ SCHRÁNKY

(míněno z DS žadatele o dotaci) DO DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje (gcgbp3q);

➔ PŘED ODESLÁNÍM ŽÁDOST O DOTACI EL. PODEPÍŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT SPOLEČNĚ: žádost o

dotaci (vyplněnou v aplikaci DOTIS) ULOŽÍ v PC, OPATŘÍ zaručenými/uznávanými elektronickými PODPISY

oprávněných osob - podepsanou žádost vloží do datové schránky a ODEŠLOU ZE své DATOVÉ SCHRÁNKY

(míněno z DS žadatele o dotaci) DO DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje (gcgbp3q).
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Důsledná kontrola před 
kliknutím na pole 

„UZAVŘENÍ ŽÁDOSTI PŘED 
PODPISEM A ODESLÁNÍM

!!! 

ODESLÁNÍ 
DOTIS

ODESLÁNÍ 
DS

ODESLÁNÍ 
ŽÁDOSTI

DOTIS
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UŽIVATEL

Vytvoření 
nové 

žádosti

Osobní – změna údajů 
Organizace – přirazení organizací

Změna hesla

Filtrování dle stavu:
Nová

Odeslaná
Neodeslaná

Bodové hodnocení
Dílčí proplacení

Dotace proplacena
Formálně nesprávné

Nepřijatelné

Podaná žádost
Proces DS

Vyúčtování odesláno

2 NOVÉ STAVY: 
PROCES DS – propojení z DOTIS na DS  + odeslání v DS (ověřit odeslání v 

DS – odeslané zprávy)
X

PODANÁ ŽÁDOST – odeslaná žádost DS vč. 
potvrzení přijetí KÚ KHK

odstranit

zviditelnit/zpřístupnit 
dalším osobámupravit
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ZÁKLADNÍ POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

• údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných

majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady

nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

• identifikace bankovního účtu – např. prostá kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s 

identifikací majitele účtu)

MANUÁL
získání prostřednictvím DS

Dotační portál – sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik


➢ ZISK nesmí být kalkulován

➢ OBSAH žádosti:

1. popis projektu, jeho aktivit a jejich potřebnosti s cílem zvýšit úroveň sboru

hasičů zejména po stránce odborné, profesní, výkonnostní, motivační a

technické;

2. vymezení počtu členů základny;

3. popis aktivit ve smyslu systematické a udržitelné činnosti či využití

k systematické a udržitelné činnosti;

4. konkretizace spolupráce s územně samosprávnými celky a sbory hasičů,

případně dalšími složkami záchranného integrovaného systému a zdůvodnění

celkového přínosu projektu
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Základní hodnotící kritéria

Rozsah bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové škále

Maximální počet 

bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

1-5 4 20

Kvalita rozpočtu

(ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů,

účelnost jejich využití, bezchybnost)
1-5 2 10
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Specifická hodnotící kritéria
Rozsah bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové škále

Maximální 

počet bodů

Potřebnost s cílem zvýšení úrovně sboru hasičů zejména po

stránce odborné, profesní, výkonnostní, motivační a technické
1-5 4 20

Počet členů základny
1, 3, 5 4 20

Systematičnost a udržitelnost činnosti/í
1, 3, 5 2 10

Spolupráce s územními samosprávnými celky, sbory hasičů

a dalšími složkami záchranného integrovaného systému
1, 3, 5 2 10
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Posouzení regionálního významu
Rozsah bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové škále

Maximální 

počet bodů

Posouzení regionálního významu projektu 

(dle priorit vedení kraje)

1, 3, 5 2 10
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NEUZNATELNÉ VÝDAJE:

• Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu.

• Jakékoliv výdaje investičního charakteru dle účetních pravidel dané organizace.

• 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.

• Občerstvení – platí pro účel 3.

• Hodnota svépomocné práce vyjádřená v penězích.

• Účel 1 nesmí zahrnovat obnovu, opravu ani údržbu majetku.
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DALŠÍ PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU:

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

Královéhradeckého kraje.

2. Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci, a to do jednoho či vícero účelů.

3. V případě, že žádost o dotaci nebude doručena Královéhradeckému kraji níže uvedeným způsobem ve lhůtě pro podání žádosti o

dotaci, nebude taková žádost zařazena do schvalovacího procesu.

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

5. Žádost o dotaci musí obsahovat: popis projektu, jeho aktivit a jejich potřebnosti s cílem zvýšit úroveň sboru hasičů zejména po

stránce odborné, profesní, výkonnostní, motivační a technické; vymezení počtu členů základny; popis aktivit ve smyslu systematické

a udržitelné činnosti či využití k systematické a udržitelné činnosti; konkretizaci spolupráce s územně samosprávnými celky a sbory

hasičů, případně dalšími složkami záchranného integrovaného systému a zdůvodnění celkového přínosu projektu.

6. Dobrovolnickou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.

7. Kopie osvědčení o uznání kvalifikace odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů

(pouze v případě žádosti o dotaci na dětský tábor).

8. Pokud žádost o dotaci zahrnuje vzdělávací aktivitu/y, pak lze čerpat částku maximálně 500

Kč/den na osobu účastnící se vzdělávací akce.
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❑ Dotační portál DOTIS: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

❑ Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK

❑ Dotační programy + hodnotící kritéria

❑ Žádost o poskytnutí dotace

❑ Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje

❑ Závěrečná zpráva o realizaci projektu

❑ Publicita - logomanuál

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY A ODKAZY

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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DOKUMENTY 
KE STAŽENÍ

DOTIS 
ŽÁDOST

VYÚČTOVÁNÍ – 1 účel

EVIDENCE
MAJITELŮ

DS

PUBLICITA

LOGOMANUÁL

ZÁSADY PRO 
POSKYTOVÁ
NÍ DOTACÍ

VYÚČTOVÁNÍ – 2 a více účelů



VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
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LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI: 

01.12.2022 (8:00 hod.) do 18.01.2023 (14:00 hod.)

aplikace DOTIS       http://dotace.kr-kralovehradecky.cz 

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

• BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVODY NAD 40.000 Kč: Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje uskutečnit bezhotovostním převodem.

• VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

• ODDĚLENÁ ÚČETNÍ EVIDENCE: Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická

evidence, střediska apod.), v členění na výdaje financované z poskytnuté dotace a výdaje financované z vlastního podílu, v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen zajistit, aby

předmětné doklady sloužící k prokázání splnění podmínek přidělené dotace byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, průběžně chronologicky

řazené a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

• OZNAČENÍ DOKLADŮ: Příjemce je povinen označit originály dokladů, souvisejících s realizací projektu (výdaje hrazené z dotace či vlastního

podílu), číslem této smlouvy a vyčíslit na nich částku hrazenou z dotace.

• PUBLICITA: Příjemce je povinen zveřejnit, že Královéhradecký kraj je poskytovatelem dotace na realizaci předmětného projektu, a to po dobu

realizace projektu a v případě výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb (vyjma liniových) i nejméně jeden rok po jejím ukončení. Při použití loga

poskytovatele je příjemce povinen dodržet pravidla pro jeho použití dostupná na dotačním portálu.

file:///C:/Users/412/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/539/vzory%20dotačních%20smluv/rok%202016/pracovní%20verze/vzor%20dotační%20smlouvy%20pro%20rok%202016/dotačním
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA / VYÚČTOVÁNÍ

• do 31.12.2023 ODESLAT VČETNĚ PŘÍLOH prostřednictvím dotačního portálu a datové schránky

• Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis realizace projektu, vyhodnocení dopadu projektu na rozvoj Královéhradeckého kraje,

seznam dokladů prokazujících výdaje vynaložené na realizaci projektu (číslo dokladu, účel použití dotace a výši dotace použité na daný výdaj,

datum výdaje, částka v Kč), čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti předloženého seznamu dokladů a doklad o NAPLNĚNÍ PUBLICITY

finanční podpory od poskytovatele podle článku III. odst. (10) této smlouvy.

• Dotace nad 100.000 Kč – doložit kopie dokladů vystavených na částku přesahující 40.000 Kč a hrazených z poskytnuté dotace

• Archivace - 10 let (počínaje koncem účetního období, ve kterém byla ukončena realizace předmětného projektu)

• VRATKA nepoužité části dotace ve lhůtě 5 pracovních dnů - po uplynutí lhůty pro předání Závěrečné zprávy o realizaci projektu prostřednictvím

bankovního účtu zřizovatele na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy; dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly

připsány na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy;

• Úhrady nad 40.000 Kč pouze bankovním převodem
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA / VYÚČTOVÁNÍ

Popis realizace a vyhodnocení projektu

• popište průběh realizace projektu (včetně časového harmonogramu) a uveďte skutečnosti prokazující soulad realizace

projektu s popisem, účelem a cíli uvedenými v žádosti o dotaci;

• uveďte případné změny a odchylky v realizaci a zdůvodněte je, včetně jejich případného dopadu na rozpočet žádosti

o dotaci;

• stručně zhodnoťte reálný přínos projektu

Rozpočet

• výdaje vždy musí vzniknout a zároveň být uhrazeny v době realizace projektu

• vymezte jednoznačně využití dotace, vlastního vkladu a případně dalšího příspěvku (např. příspěvek obce, státu apod.)

• uveďte konkrétní seznam uznatelných výdajů projektu v míře ztotožnitelné s popisem realizovaných aktivit v projektu

• uveďte a zdůvodněte případné rozdíly v položkách rozpočtu ve vztahu skutečnost versus žádost (např. navýšení částky

položky rozpočtu, zařazení nové položky apod. realizované na základě schválené žádosti o podstatnou či nepodstatnou

změnu.)

Publicita

• doložte publicitu – uvedení loga Královéhradeckého kraje s textem „Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého

kraje“ (doložení např. skenem, fotografií použitého loga Královéhradeckého kraje včetně příslušného sloganu); není-li možné

logo spolu se sloganem, použijte alespoň logo nebo slogan a doložte
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• odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací 

• ONDŘEJ KNOTEK

• MOB.: +420 602 429 782

• E-MAIL: oknotek@kr-kralovehradecky.cz

• Technické záležitosti systému DOTIS

• Administrace dotačních programů pro JPO 
zřizovaných obcemi KHK:

• 23RRD01 (obnova hasičské techniky JPO)

• 23RRD11 (zvýšení akceschopnosti JPO)

• 23RRD12 (podpora JPO)

• odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací 

• JINDRA SMEJKALOVÁ

• MOB.: +420 702 196 320

• E-MAIL: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

• Administrace dotačních programů:

• 23RRDU5 (obecní + okrskové SDH)

• 23RRDU9 (okresní + krajské sdružení hasičů)

• 23RRDU6 (krajské HZS KHK)
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KONTAKTY

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
www.dotace.kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Administrace dotačních programů:

• 23RRDU5 (obecní + okrskové SDH)

• 23RRDU9 (okresní + krajské sdružení hasičů)

• 23RRDU6 (krajské HZS KHK)

• 23RRDU7
• 23RRDU8
• 23RRD13

• 23RRD10 – po dobu nepřítomnosti Bc. Lenky Hlaváčkové
• 22RRD20 – po dobu nepřítomnosti Bc. Lenky Hlaváčkové

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací

JINDRA SMEJKALOVÁ
MOB.: +420 702 196 320
E-MAIL: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

http://www.dotace.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

