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DOTAČNÍ OBLAST: REGIONÁLNÍ ROZVOJ



DOTIS

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

Přihlášení

Dotační 
oblasti

Registrace 
nového 

uživatele

REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ

MOJE ŽÁDOSTI
zobrazí se po přihlášení

DOKUMENTY 
A MANUÁLY

DOTAČNÍ 
PROGRAMY

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


REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE

UŽIVATELSKÝ ÚČET fyzické osoby: přihlašovací jméno a heslo

základní údaje o fyzické osobě - jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, e-mail a telefonní číslo. 

PŘIPOJENÍ EKONOMICKÉHO SUBJEKTU:

připojení ekonomického subjektu k fyzické osobě, který bude fyzickou osobou v žádosti zastupován 

(např. obec, škola, spolek…). 

Validace údajů: zadání IČO - registr ARES 

- základní údaje se automaticky z registru vyplní

- uživatel vyplní ID datové schránky, číslo účtu, dodací adresu…

- „Přidat další“ – navázání/připojení dalšího subjektu

AKTIVAČNÍ LINK:

Po odeslání registračního formuláře přijde aktivační link na e-mail uvedený při registraci. 

Potvrzení linku                 dokončení registrace a založení účtu.

FYZICKÁ 
OSOBA

NAVÁZANÝ 
SUBJEKT
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Datová schránka

EDITACE 
ORGANIZACE

Doplnění 
datové 

schránky !

Pro stávající 
uživatele

Osobní
Organizace

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

Přihlášení

Dotační 
oblasti

Registrace 
nového 

uživatele

REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ

MOJE ŽÁDOSTI
zobrazí se po přihlášení

Dokumenty 
ke stažení

Dotační 
programy

DOTAČNÍ PORTÁL
ZALOŽENÍ 

NOVÉ ŽÁDOSTI

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

Vytvoření 
nové 

žádosti

Osobní
Organizace

Změna hesla

Filtrování dle stavu: 
Nová

Odeslaná
Neodeslaná

Bodové hodnocení
Dílčí proplacení

Dotace proplacena
Formálně nesprávné

Nepřijatelné

Podaná žádost
Proces DS

Vyúčtování odesláno
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Vytvoření nové 
žádosti

ZALOŽENÍ 
NOVÉ 

ŽÁDOSTI



09.12.2022Novinky v cestovním ruchu – léto 2021 9
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5 karet/záložek

DS
VYPLŇOVÁNÍ 

ŽÁDOSTI

AKTUALIZACE 
z nastavení 
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DS

5 karet/záložek

Osoba/Osoby 
oprávněné jednat 

za 
subjekt/organizaci
1 nebo více osob

VYPLŇOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI
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5 karet k vyplnění

Neúplně / nesprávně vyplněná karta

Kompletně vyplněná karta

Doposud nevyplněná karta – vyplňování doposud nezahájeno

Rozpracovaná/právě vyplňovaná  karta

VYPLŇOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI

Uvedené přílohy 
přes ikonu

Neuvedené/Další přílohy 
přes ikonu
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% PROCENTO 
dotace

Vlastní podíl

Požadovaná dotace

VYPLŇOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI
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Rozpočet celkem
za 2 účely

(1. + 2. účel)
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Uzavření žádosti 
před podpisem a 

odesláním

Avizace chyb

VYPLŇOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI
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VYPLŇOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI
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Důsledná kontrola před 
kliknutím na pole 

„UZAVŘENÍ ŽÁDOSTI PŘED 
PODPISEM A ODESLÁNÍM

!!! 

ODESLÁNÍ 
DOTIS

ODESLÁNÍ 
DS

ODESLÁNÍ 
ŽÁDOSTI

DOTIS



PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Elektronicky

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

• prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY žadatele o dotaci do DATOVÉ SCHRÁNKY Královéhradeckého kraje

18

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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PŘIHLÁŠENÍ DO DS
Co jsou Datové schránky? (mojedatovaschranka.cz)
Datové schránky - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/81.html
https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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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 – žádost odeslaná 

(nutno ověřit odeslání – v sekci odeslané zprávy v DS)
X

PODANÁ ŽÁDOST – odeslaná žádost DS 
a přijatá administrátorem KHK

odstranit

zviditelnit/zpřístupnit 
dalším osobámupravit
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sdílení

Přidání 
nového 

uživatele

PŘÍSTUPY 
K ŽÁDOSTI
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DOKUMENTY 
A MANUÁLY

DOTIS 
ŽÁDOST

VYÚČTOVÁNÍ – 1 účel

EVIDENCE
MAJITELŮ

DS

PUBLICITA

LOGOMANUÁL

ZÁSADY PRO 
POSKYTOVÁ
NÍ DOTACÍ

VYÚČTOVÁNÍ – 2 a více účelů



▪ Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK (DOTIS - dokumenty ke stažení)

▪ Dotační program (DOTIS – dotační programy) „Podmínky pro Dotační program Královéhradeckého 
kraje“ obsahují účel, okruh žadatelů, termíny, uznatelné výdaje, typ a rozmezí dotace, způsob 
hodnocení a povinné přílohy + obsahové náplně hodnotících kritérií

▪ Žádost o poskytnutí dotace (generuje si uživatel DOTIS ve svém účtu na DOTIS) 

▪ Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK

▪ Závěrečná zpráva o realizaci projektu (v DOTIS po proplacení dotace KHK)

▪ MOJE ŽÁDOSTI – souhrn všech žádostí aktuálních i neaktuálních 
aktuální žádosti: V - VYÚČTOVÁNÍ

D - DÍLČÍ ZPRÁVA

S – SDĚLENÍ po ukončení projektu

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY A INFORMACE
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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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KONTAKTY

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

Administrace dotačních programů:
• 23RRDU5
• 23RRDU6
• 23RRDU7
• 23RRDU8
• 23RRDU9
• 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

