
DOTAČNÍ PROGRAM pro rok 2023 

PROGRAM PODPORY LOKÁLNÍ EKONOMIKY
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Typ dotace: INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE celkové (1 až 4 účely): 30.000 Kč – 50.000 Kč

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ podíl dotace 

na uznatelných výdajích projektu: 70 %

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 01.01.2023 – 30.11.2023
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max. % dotace 

REŽIM DE MINIMIS
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OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ O DOTACI:

• držitelé platného certifikátu Regionální produkt nebo jiného certifikátu krajské úrovně, případně 

subjekty zapojené do kampaně Regiony sobě

• živnostníci a drobní podnikatelé do 30 zaměstnanců; u účelu 2 s provozovnou v obci do 10.000 obyvatel

• LOKALIZACE PROJEKTU: projekty realizované na ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



1 žadatel /1 IČO  1 žádost

VÍCEÚČELOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM

Účel č. 1: Marketingové aktivity
Účel č. 2: Rezervační systémy pro služby
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Žadatel / IČO

ÚČEL 1 -
MARKETINGOVÉ AKTIVITY

ÚČEL 2
REZERVAČNÍ SYSTÉMY PRO SLUŽBY

možnost 
kombinace 

účelů

1 ŽÁDOST



LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI:

01.12.2022 (8:00 HOD.) DO 18.01.2023 (14:00 HOD.)

TYP DOTACE: INVESTIČNÍ / NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE CELKOVÉ : 30.000 KČ – 50.000 KČ

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ PODÍL DOTACE NA UZNATELNÝCH VÝDAJÍCH PROJEKTU: 70 %

aplikace DOTIS 

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


ÚČEL 1

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

• Marketingové aktivity dle
současných trendů – tvorba a
modernizace/redesign webových
stránek, logo, FB kampaně, tiskové i
mediální kampaně apod.

• Pořízení prezentačního stánku pro
prodej na trzích.

ÚČEL 2

REZERVAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY

• Tvorba nebo modernizace on-line
rezervačních systémů pro
poskytovatele služeb.
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Rozmezí dotace celkem: 30.000 Kč - 50.000 Kč  Max. % podíl dotace: 70 %

25.000 Kč - 50.000 Kč 5.000 Kč - 50.000 Kč

možnost 
kombinace 

účelů
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Neuznatelné výdaje projektu

● Mzdové výdaje.

● Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu.

● 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.
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PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Obecné – pro všechny účely:

• 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 čísla bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

• Položkový rozpočet

MANUÁL
získání prostřednictvím DS

Dotační portál – sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

netýká se fyzických osob podnikajících

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
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PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

Pro účel 1:

● Podrobný popis marketingových aktivit (včetně dosahu, měřitelnosti apod.).

● Kopie certifikátu Regionální produkt, dalších certifikátů na krajské úrovni, printscreen zapojení do

kampaně Regiony sobě.

● Technická specifikace prodejního stánku – pouze v případě, pokud je součástí projektu pořízení

prezentačního stánku.

Pro účel 2:

● Technická specifikace rezervačního systému.

● Kopie certifikátu Regionální produkt, dalších certifikátů na krajské úrovni, printscreen zapojení do

kampaně Regiony sobě.



PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Elektronicky

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

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


09.12.2022 12

Základní hodnotící kritéria
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové 

škále

Maximální počet bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost 1 - 5 3 15

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich

využití, bezchybnost)
1 - 5 3 15

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

HODNOCENÍ

Specifická hodnotící kritéria – Účel 1 
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové škále Maximální počet bodů

Komplexnost, jednotnost projektové marketingové aktivity 1 - 5 5 25

Držitel certifikátu Regionální produkt, zapojení do systému Regiony sobě, držitel dalších certifikátů na krajské

úrovni
1 - 5 5 25

Měřitelnost marketingových výstupů (sledování návštěvnosti webu, dosah FB příspěvků, počet akcí, které budou

navštíveny s prezentačním stánkem apod.) 1, 3, 5 2 10

Specifická hodnotící kritéria – Účel 2  
Rozsah bodové škály Váha bodů v bodové škále Maximální počet bodů

Existence rezervačního systému (neexistuje, existuje s potřebou aktualizace)
3, 5 5 25

Velikost obce - sídla provozovny (do 1.000, 5.000, 10.0000 obyvatel) 1, 3, 5 2 10

Poměr kvalita/cena pořizovaného rezervačního systému 1 - 5 5 25
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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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DOKUMENTY 
A MANUÁLY

DOTIS 
ŽÁDOST

VYÚČTOVÁNÍ – 1 účel

EVIDENCE
MAJITELŮ

DS

PUBLICITA

LOGOMANUÁL

ZÁSADY PRO 
POSKYTOVÁ
NÍ DOTACÍ

VYÚČTOVÁNÍ – 2 a více účelů



KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

ADMINISTRACE PROGRAMU

• Jindra Smejkalová

MOB.: +420 702 196 320

E-MAIL: jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

• Mgr. Martina Saláková Šafková

MOB.: +420 722 954 679

E-MAIL: 

msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz

15

KONTAKTY

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

mailto:jsmejkalova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:ova2@kr-kralovehradecky.cz
http://www.dotace.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/

