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Dotační oblasti KHK 2016

• Regionální rozvoj

• Vzdělávání

• Prevence rizikového chování

• Volnočasové aktivity

• Životní prostředí 
a zemědělství

• Kultura a památková péče

• Cestovní ruch

• Program obnovy venkova

• Sport a tělovýchova
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Regionální rozvoj

– lhůta pro podání žádosti o dotaci od 4. 1. 2016 do 
22. 2. 2016
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Regionální rozvoj

– název dotačního programu změněn oproti
15RRD03 na „Podpora územního plánu obcí“

– oproti 15RRD03 není dotační program limitován
počtem obyvatel obce

– předpokládaná alokace: 1.445.700 Kč

– územní lokalizace: projekty realizované na území
Královéhradeckého kraje
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Regionální rozvoj

– způsobilými žadateli o dotaci jsou obce:

• kde dosud nebyla vydána ÚPD a které mají schválené
zadání územního plánu

• které mají ÚPD schválenou před 1. 1. 2007

– doba realizace projektu: od 1. ledna 2016 do
31. prosince 2017

– termín ukončení projektu = den nabytí účinnosti
opatření obecné povahy
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Regionální rozvoj

– min. výše dotace: 50.000 Kč

– max. výše dotace: 150.000 Kč

– max. procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích projektu: 40 %

– při nutnosti zpracovat „Vyhodnocení vlivu
územního plánu na udržitelný rozvoj území podle
ust. § 47 odst. (3) z. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, je max. výše dotace
200.000 Kč a podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích projektu 50 %
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Informace o dotačních programech KHK jsou 
k dispozici na www stránce:

http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Pu

blic/GrantPrograms.aspx
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Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně 

prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány 

zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na 

projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Dotační programy

Regionální rozvoj | Vzdělávání | Prevence rizikového chování | Volnočasové aktivity | Inovace | Životní

prostředí a zemědělství | Kultura a památková péče | Cestovní ruch | Program obnovy venkova | Sport

a tělovýchova | Hasiči
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Zákon č. 24/2015 Sb.

– ustanovení § 10a odst. (1) písm. b): definice pojmu
„dotace“

– náležitosti dotačního programu, žádosti o dotaci
a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

– ustanovení § 36 odst. (1) písm. c) – Zastupitelstvo
kraje: dotace nad 200.000 Kč/osoba/kalendářní
rok + uzavření veřejnoprávní smlouvy
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– ustanovení § 59 odst. (2) písm. a) – Rada kraje: 
dotace nad 200.000 Kč/osoba/kalendářní rok + 
+ uzavření veřejnoprávní smlouvy

– ustanovení  § 85 písm. c): dotace nad 50.000 Kč + 
+ uzavření veřejnoprávní smlouvy
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Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu KHK

– doby realizace projektu

– účelu poskytnuté dotace
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Děkuji za pozornost.

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.
vedoucí oddělení krajských dotací KÚ KHK

tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353

e-mail: mmejstrik@kr-kralovehradecky.cz

16.12.2015


