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Královéhradeckého kraje
31. 10. 2022



Předpokládaný objem peněžních prostředků: 4.000.000 Kč 

Účel dotace: podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 

podpora kulturních akcí/projektů, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projektů nových, které svým 
zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z následujících oblastí: 

• divadlo (amatérské i profesionální) 

• hudba

• tanec

• nonverbální umění

• výtvarné umění

• fotografie

• literatura

• filmová tvorba

• ostatní kulturní projekty (kreativně společenské, designová tvorba atd.)

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

23KPG01  Podpora kulturních aktivit



Typ dotace: neinvestiční 
Rozmezí dotace: 40.000 Kč - 300.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 60 %

program nepodporuje tyto aktivity: 

• zachování nemateriálního kulturního dědictví včetně podpory tradiční lidové kultury (viz 
program 23KPG05 Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví)

• umělce, odborné pracovníky a umělecké soubory v oblasti kultury vyjíždějící z kraje do 
zahraničí za účelem prezentace své činnosti (viz program 23KPG08 Podpora mobility v 
kultuře)

• umělce a odborné pracovníky v oblasti kultury přijíždějící do kraje na rezidenční pobyt 
(viz program 23KPG07 Rezidence v oblasti kultury)

• Zapojení umělců a aktérů do programu Evropské hlavní město kultury - Broumov
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Královéhradeckého kraje

23KPG01



• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• nákup aparatury, hudebních nástrojů, kostýmů (ošacení, obuvi)

• mzdy včetně zákonných odvodů, vyjma odměn vyplacených za práci na projektu. 

• úhrada výdajů na pohoštění a stravování mimo výdajů na pohoštění a stravování pro účastníky vystoupení souborů 

dětí a mládeže ve věku do 26ti let (max. denní limit na účastníka 300 Kč)

• nákup pohonných hmot -netýká se zajištění mobility pro veřejnost na akci. 

• akce podpořené trvalou záštitou Královéhradeckého kraje

• akce místního či obecního charakteru            

• výročí obcí a spolků               

• akce sportovního či gastronomického charakteru, plesy a taneční zábavy, doprovodné programy nekulturních akcí
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

neuznatelné výdaje projektu:

23KPG01



Hodnotící kritéria
Bodová škála Váha bodů Max. počet

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

bezchybnost) 1,3,4,5 2 10

Rozsah působnosti projektu (akce regionálního významu, akce celorepublikového významu, akce 

příhraničního významu, akce s mezinárodním společenským dopadem) 1,3,4,5 2 10

Zapojení partnerů, veřejnosti, s přihlédnutím k různorodosti věkových skupin 
1,3,5 2 10

Prezentace a propagace Královéhradeckého kraje související s projektem 
0-5 1 5

Originalita uměleckého přínosu projektu 
1,3,5 4 20

Zapojení specifických skupin a podpora aktivit v hospodářsky slabých regionech 
0,3,5 2 10

Inovativní (kreativní) prvky realizované v projektu 
0,3,5 2 10

Ekologická udržitelnost akce (podpora environmentálně šetrného řešení akce) a bezbariérovost 
0,3,5 1 5

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení kraje) 1,3,5 4 20

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

23KPG01



Předpokládaný objem peněžních prostředků: 800 000 Kč 

Účel dotace: Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a
zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních
kulturních statcích tradiční lidové kultury

• podpora rozvoje a zachování nemateriální tradiční lidové kultury, zejména pak lidové hudby a tance, lidové
slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností,
lidových řemesel a lidové umělecké výroby

• podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných na krajském a
republikovém seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, Reprezentativním seznamu nemateriálního
kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Podpora pro nositele ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné
výroby Královéhradeckého kraje

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

23KPG05  Podpora zachování nemateriálního 
kulturního dědictví 



Typ dotace: neinvestiční 
Rozmezí dotace: 20.000 Kč - 150.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 75 %

neuznatelné výdaje projektu: 

• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• úhrada výdajů na pohoštění a stravování mimo výdajů na pohoštění a stravování pro účastníky vystoupení souborů dětí a mládeže ve věku do 26ti let; 

• nákup pohonných hmot

• mzdy jsou uznatelné jen do výše 50% požadované dotace, ostatní platby za provedenou práci (DPP, DPČ) jsou uznatelné

• výdaje na akce typu pivní slavnosti, vinobraní, hodové slavnosti, zahradní slavnosti, trhy komerčního charakteru

• akce podpořené trvalou finanční záštitou Královéhradeckého kraje

• doprovodné programy nekulturních a sportovních akcí, plesy a taneční zábavy

• výročí obcí a spolků
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23KPG05



Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu, např.:

• podpora prezentace řemesel a statků nemateriálního kulturního dědictví, uchování ohrožených 

řemesel, předávání řemeslných dovedností a znalostí, předvádění technologií lidových řemesel

• podpora výjimečných publikačních počinů v oblasti zachování nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury

• pořádání akcí - folklorních festivalů, přehlídek, rekonstrukce historických událostí, akce prezentující 

tradiční lidové řemesla, tradiční historické kulturní slavnosti 

• podpora tradic loutkářství, amatérské i profesionální loutkářské tvorby - podpora propagace, 

publikační činnosti, vzdělávání (teoretické i praktické dílny, semináře, workshopy) v oblasti 

loutkářství, technologie a výroby loutek, kostýmů i kulis včetně nezbytných oprav, výstavní činnosti, 

akcí představující genezi loutkářství a jeho živou kontinuitu, podpora výchovné činnosti podporující 

informovanost a povědomí   zejména dětí a mládeže (organizace divadelních představení) apod.

• podpora ochotnického divadla - divadelní přehlídky ochotnických souborů - podmínkou je soustavná 

volnočasová činnost, sdílení a prohlubování sociálních vazeb

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

uznatelné výdaje projektu:

23KPG05



31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria Bodová škála Váha bodů Max. počet

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů a účelnost jejich využití)
1 -5 2 10

Hodnocení přínosu projektu, naplnění témat uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení
1, 3, 5 3 15

Zapojení partnerů, veřejnosti, akce podporující děti a mládež 1,3,5 2 10

Prezentace a propagace Královéhradeckého kraje související s projektem 0-5 1 5

Zápis na Seznamu nemateriálních statků TLK (krajském, republikovém, UNESCU)/Držitel ocenění Zlatý 

kolovrat, Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje
0, 5 3 15

Potřebnost aktivit s ohledem na místo konání (kořeny tradice) 0, 5 1 5

Předávání tradic, edukace v oblasti TLK, zachování nemateriálního kulturního dědictví 
1,3,5 2 10

Inovativní forma projektu 0,3,5 2 10

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení kraje) 1,3,5 4 20

23KPG05



Předpokládaný objem peněžních prostředků: 3.000.000 Kč 

Účel dotace: podpora zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město 
kultury, projekty realizované na území Královéhradeckého kraje, v případě mobilit do zahraničí s přímým dopadem na 
kandidaturu Broumova na EHMK 2028

• kulturních akcí/projektů, které mají potenciál být součástí projektu Evropské hlavní město kultury, tedy zejména 
podporují pocit sounáležitosti občanů ke společnému evropskému kulturnímu prostoru a přínos kultury k rozvoji regionu 
a mezinárodní spolupráce

• rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, 
designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, 
muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod.

• zvýšení mobility odborných pracovníků zajišťující projekt kandidatury města Broumova na Evropské hlavní město kultury

• zpřístupňování kulturního dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji 
kulturně výchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti v souvislosti s kandidaturou města Broumova na EHMK

31. 10. 2022
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Královéhradeckého kraje

23KPG10  Podpora aktivit spojených s kandidaturou 
Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028



Typ dotace: neinvestiční/investiční 
Rozmezí dotace: 40.000 Kč – 500 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 60 %

Povinné přílohy žádosti: 

• Kopie výpisu z bankovního účtu, údaje o skutečném majiteli právnické osoby

• Písemné doporučení Nadačního fondu Broumov – město kultury, o potenciálu 
žádosti/projektu, která je v souladu s kritérii a hodnotami Evropského hlavního města kultury

• Popis projektu musí obsahovat:

charakteristiku projektu, datum a místo konání akce, délka akce, zhodnocení významu akce 
v kontextu s kandidaturou města Broumova na EHMK 2028, dále pak plánovaný počet 
účinkujících, plánovaný počet diváků, příjmy projektu – vstupné, reklama, pronájem, vklad 
partnerů projektu, seznam partnerů projektu, popis formy prezentace a propagace projektu (uvést 
konkrétní media), uvedení cílových skupin, zapojení do Evropského kulturního dialogu, způsob 
zapojení příhraničních či mezinárodních partnerů, popis inovativních prvků.
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23KPG10



• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• nákup aparatury, hudebních nástrojů, kostýmů (ošacení, obuvi)

• mzdy včetně zákonných odvodů, vyjma odměn vyplacených za práci na projektu. 

• úhrada výdajů na pohoštění a stravování mimo výdajů na pohoštění a stravování pro účastníky vystoupení souborů 

dětí a mládeže ve věku do 26ti let (max. denní limit na účastníka 300 Kč)

• nákup pohonných hmot -netýká se zajištění mobility pro veřejnost na akci. 

• akce podpořené trvalou záštitou Královéhradeckého kraje

• akce místního či obecního charakteru            

• výročí obcí a spolků               

• akce sportovního či gastronomického charakteru, plesy a taneční zábavy, doprovodné programy nekulturních akcí

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

neuznatelné výdaje projektu:

23KPG10



Hodnotící kritéria
Bodová škála Váha bodů Max. počet

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

bezchybnost) 1-5 4 20

Zapojení partnerů, veřejnosti, s přihlédnutím k různorodosti skupin věkových skupin
1,3,5 4 20

Evropská dimenze, přeshraniční nebo mezinárodní spolupráce, spolutvorba
0,3,5 4 20

Inovativnost, mezioborová spolupráce, digitální dimenze
1,3,5 4 20

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení kraje) 1,3,5 4 20
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

23KPG10



Předpokládaný objem peněžních prostředků: 2.000.000 Kč 

Účel dotace: podpora činnosti a vybavení muzeí a galerií v KHK, které 
vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě

• podpora vybavení a činnosti muzeí a galerií za účelem zkvalitnění jejich služeb, 
především zpřístupňování kulturního dědictví regionu a v získávání, 
zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturně 
výchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti

• zlepšení podmínek prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče   
o sbírky 

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

23KPG06  Podpora činnosti muzeí a galerií



Typ dotace: investiční i neinvestiční 
Rozmezí dotace: 50.000 Kč - 150.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 75 %

Okruh způsobilých žadatelů: 

• spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy

• církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví

• fyzické osoby a právnické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu 
podpory

• města, obce a jejich příspěvkové organizace

31. 10. 2022
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Královéhradeckého kraje

23KPG06



Výdaje spojené s realizací projektu

Uznatelné výdaje

• výdaje na podporu rozšiřování a modernizaci stávajících i

tvorba nových muzejních prostor, jejich vybavení mobiliářem

včetně pořízení přístrojové techniky (AV technika, osvětlení,

měřící přístroje, odvlhčovače a zvlhčovače apod.)

• výdaje na ochranu sbírkových předmětů (restaurování,

konzervování, preparování) a zabezpečení sbírkových

předmětů (platí pouze pro sbírkové předměty, které jsou

součástí sbírky zapsané v CES dle zákona č. 122/2000 Sb.,

vlastněné nebo spravované žadatelem a za podmínky jejich

prezentace veřejnosti)

• výdaje na digitalizaci a evidenci sbírek, tvorbu online

prezentace, virtualizace výstav (SW i HW vybavení, fin.

spoluúčast)

• výdaje na propagační činnost spojenou s konkrétní výstavní

akcí (za podmínky doby trvání výstavy minimálně 1 měsíc, v

případě galerií minimálně 3 týdny)

• instalace expozic a výstav

• výdaje na zpracování projektové dokumentace

Neuznatelné výdaje

• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projekt

• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• nákup pozemků a budov

• nákupy sbírkových předmětů a exponátů

• mzdy a s nimi spojené zákonné odvody, s výjimkou 

ostatních plateb za provedenou práci

• výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce a zhotovení nových 

inženýrských sítí

• pojištění a doprava exponátů / sbírkových předmětů

• provozní výdaje na celoroční činnost

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

23KPG06



31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

Žádost musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti:
• zpráva o činnosti za poslední kalendářní rok (zákl. údaje, předmět činnosti, personální oblast, hospodaření)
• kopie zřizovací listiny, příp. živnostenského listu, pokud není muzeum založeno zřizovací listinou, doloží žadatel

jiný doklad o datu otevření muzea. Není-li takový doklad k dispozici, lze jej nahradit čestným prohlášením.
• v případě žádosti na výdaje na ochranu a zabezpečení sbírkových předmětů je nutné doložit kopii osvědčení

o provedeném zápisu do CES vedené MKČR dle zákona č. 122/2000 Sb.
Kopii osvědčení nelze nahradit čestným prohlášením!

Hodnotící kritéria Bodová škála Váha bodů Max. počet

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů a účelnost jejich využití)
1 - 5 4 20

Časová dostupnost expozic či výstavních prostor, které jsou předmětem podpory, pro veřejnost
1, 3, 5 2 10

Dostupnost expozic nebo výstavních prostor, které jsou předmětem podpory, pro veřejnost 

(bezbariérovost)
1, 3, 5 2 10

Dostupnost expozic nebo výstavních prostor, které jsou předmětem podpory, pro veřejnost (bezplatné 

vstupy)
1, 3, 5 2 10

Nabídka edukačních programů (školy, rodiny s dětmi, senioři a jiné např. handicapované návštěvníky) 1, 3, 5 2 10

Hodnocení přínosu projektu 1, 3, 5 4 20

23KPG06
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Královéhradeckého kraje

23KPG07  Rezidence v oblasti kultury

Předpokládaný objem peněžních prostředků: 400.000 Kč 

Účel dotace: podpora umělců, odborných pracovníků a uměleckých souborů v 
oblasti kultury přijíždějících do Královéhradeckého kraje na rezidenční pobyt

• podpora rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální, taneční, 
divadelní, literární, designu, hudebníky, architekty aj. 

• místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v 
druhém ročníku, alespoň 7denní a s jasně formulovaným výstupem

• prohloubení stávající umělecké dovednosti, sdílení zkušenosti v rámci umělecké a odborné 
veřejnosti, síťování napříč regiony 



Typ dotace: neinvestiční 
Rozmezí dotace: 40.000 Kč - 100.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 75 %

uznatelné výdaje projektu: 

• výdaje na ubytování max. do výše 1 200 Kč za osobu a den

• výdaje na dopravu 

• stravné v max. výši 300 Kč/osobu a den 

• výdaje na výstup z rezidence (uspořádání výstavy, přednášky, koncertu, autorské čtení -
dle zaměření umělce či odborného pracovníka v oblasti kultury) atd.
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23KPG07



• podpora zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město kultury

• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu

• výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci a realizaci projektu /účetnictví, finanční řízení apod.)

• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• mzdy a s nimi spojené zákonné odvody, s výjimkou ostatních plateb za provedenou práci (DPP, DPČ)

• akce podpořené trvalou záštitou Královéhradeckého kraje

• akce místního či obecního charakteru            

• výročí obcí a spolků               

• akce sportovního či gastronomického charakteru, plesy a taneční zábavy, doprovodné programy nekulturních 

akcí
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Neuznatelné výdaje projektu:

23KPG07



Hodnotící kritéria Bodová škála Váha bodů Max. počet

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů a účelnost jejich využití) 1 - 5 2 10

Dosavadní umělecké či odborné úspěchy 1 - 5 3 15

Zapojení partnerů, veřejnosti, s přihlédnutím k různorodosti věkových skupin 1-5 4 20

Propagace akce související s projektem 1-5 3 15

Přesah – význam  a přínos rezidence pro kraj 1 - 5 4 20

Posouzení regionálního významu projektu 1,  3, 5 4 20

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

Popis projektu musí obsahovat zejména následující údaje:
• Profesní životopis a portfolio umělce

• Návrh partnerské smlouvy obsahující sjednávané podmínky (finanční a organizační), identifikaci partnera, včetně 
uvedení místa trvalého pobytu. V případě zahraničního partnera překlad dokladů do českého jazyka.

23KPG07
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23KPG08  Podpora mobility v kultuře

Předpokládaný objem peněžních prostředků: 350.000 Kč 

Účel dotace: podpora umělců, odborných pracovníků a uměleckých 
souborů v oblasti kultury vyjíždějících z Královéhradeckého kraje do 
zahraničí za účelem rozvoje či prezentace své činnosti 

• podpora zahraničních cest umělců v oblasti kultury z Královéhradeckého kraje za účelem podpory 
jejich účasti na odborných výstavách, veletrzích, konferencích, workshopech, koncertech, zasedáních 
mezinárodních sítí a podpory jejich účasti v roli pozorovatele na významných mezinárodních 
festivalech nekomerčního charakteru

• příležitost pro profesní rozvoj jednotlivců i organizací, přinášejících nové impulsy,                     
posilující dobré jméno kraje v dalších regionech



Typ dotace: neinvestiční 
Rozmezí dotace: 40.000 Kč - 200.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 75 %

uznatelné výdaje projektu: 

• výdaje na ubytování 

• výdaje na dopravu 

• stravné v max. výši 300 Kč/osobu a den 

• další výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu
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• podpora zapojení umělců a kulturních aktérů do kulturního a uměleckého programu Evropské hlavní město kultury

• 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

• hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• mzdy a s nimi spojené zákonné odvody, s výjimkou ostatních plateb za provedenou práci

• akce podpořené trvalou záštitou Královéhradeckého kraje

• akce místního či obecního charakteru            

• výročí obcí a spolků               

• akce sportovního či gastronomického charakteru, plesy a taneční zábavy, doprovodné programy nekulturních akcí

• komerční zájezdy a komerční koncertní turné 
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Hodnotící kritéria Bodová škála Váha bodů Max. počet

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů a účelnost jejich využití) 1 - 5 2 10

Dosavadní umělecké či odborné úspěchy 1, 3, 5 4 20

Významnost partnera 1, 3, 5 4 20

Další přínosy navázané spolupráce (výstupy, společné projekty) 1, 3, 5 6 30

Posouzení regionálního významu projektu 1, 3, 5 4 20

31. 10. 2022
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje

Hodnotící kritéria

Žádost musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti:
• Profesní životopis a portfolio
• Podrobná informace o zahraniční akci – organizační podmínky, informace o pořadateli, datum a místo konání,

kopie pozvání (v překladu do českého jazyka), případně potvrzení o přijetí účasti (lze nahradit čestným
prohlášením). Tyto doklady musí být doloženy nejpozději se závěrečnou zprávou projektu.

23KPG08



Předpokládaný objem peněžních prostředků: 400.000 Kč 

Účel dotace: Podpora kulturních a kreativních odvětví s důrazem na kulturní dědictví 
Královéhradeckého kraje

Podpora malých a středních podniků, fyzických a právnických osob podnikajících (včetně příspěvkových 
organizací, spolků, o.p.s. aj.) formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do 
databáze kreativců Královéhradeckého kraje.

• Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design

• Design Thinking 

• Kulturní dědictví 

• Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk

• Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie

• Informační a komunikační technologie

• Práce s texty včetně vydavatelství

• Řemesla https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/kreativni-vouchery
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23KPG09  Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/kreativni-vouchery


Typ dotace: investiční/neinvestiční 
Rozmezí dotace: 50.000 Kč - 100.000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 80 %

Kreativní voucher je finanční podpora poskytnutá Královehradeckým krajem příjemci podpory na posílení spolupráce způsobilých žadatelů 

s kreativci, kteří jsou registrováni v galerii kreativců publikované na portále www.proinovace.cz.

Projekty realizované na území Královéhradeckého kraje.

kulturním dědictvím KHK se rozumí:

1) sbírkové předměty zapsané v CES

2) archiválie evidované v NAD

3) kulturní památky, technické památky a objekty významné kulturní hodnoty

4) nemateriální kulturní dědictví zapsané na krajském nebo státním seznamu

5) zajímavé knihovní fondy
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23KPG09

http://www.proinovace.cz/


• 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

• výdaje na standardizované a běžně dostupné služby (překlady, korektury, tlumočení, nákup uměleckých děl, nákup 

fotografií…)

• výdaje za cestovné a stravné

• pojištění a doprava exponátů/sbírkových předmětů/archiválií
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neuznatelné výdaje projektu:

23KPG09

uznatelné výdaje projektu:

Investiční a neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu, zejména:
• nákup kreativních služeb od poskytovatele kreativních služeb uvedeného v seznamu na webových 

stránkách:  https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu,
• pořízení nehmotného investičního majetku nákupem od kreativce v rámci uzavřené smlouvy mezi 

žadatelem a kreativcem.

https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu
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Hodnotící kritéria

Žádost musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti:
• kopie výpisu bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele)
• kopie smlouvy uzavřené s poskytovatelem kreativních služeb
• výpis z živnostenského rejstříku o umístění provozovny na území KHK (nemá-li zde sídlo)
• seznam použitého kulturního dědictví při realizaci projektu

Hodnotící kritéria Bodová škála Váha bodů Max. počet

Míra zapojení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje* 1 - 5 4 20

Přiměřenost výdajů na nákup služeb od subjektů působících v oblasti kulturních a kreativních odvětví 1 - 5 4 20

Srozumitelnost popisu předmětu plánované spolupráce (organizace/firma – kreativec) 1 - 5 4 20

Hodnocení přínosu projektu ve zvolené oblasti KKO – originalita 1 - 5 4 20

Posouzení regionálního významu projektu 1, 3, 5 4 20

23KPG09
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23KPG20  Za kulturou v Královéhradeckém kraji

Předpokládaný objem peněžních prostředků: 1.050.000 Kč 

Účel dotace: podpora kreativního a neformálního vzdělávání žáků 
základních a středních škol v oblasti kultury s využitím nabídky 
edukativních programů 

• Pokrytí nákladů na cestu do kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem



Typ dotace: neinvestiční 
Rozmezí dotace: max. 70. 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích 
projektu: 100 %

okruh způsobilých žadatelů o dotaci:

Místní akční skupiny (MAS), dobrovolné svazky obcí (DSO) zpracovávající Místní 
akční plán (MAP), jehož cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol v 
Královehradeckém kraji.

uznatelné výdaje projektu: 

• Výdaje na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou 
dopravou (vlak, autobus, kromě MHD) do kulturní instituce pro žáky školy a 
pedagogický doprovod.

• V případě sjednané autobusové dopravy je uznatelná cena z dotace max. 44,85 
Kč/km.
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23KPG20



• 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)

• Investiční výdaje (investiční výdaj definují příslušné účetní předpisy, pravidla účetní jednotky pro 

odpisovatelný majetek, popř. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů)

• Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů

• Hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích

• Dary, ceny, kapesné, občerstvení a stravování, cestovní náhrady nad rámec vymezený zákonem

• Mzdové výdaje včetně výdajů zákonného pojištění
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neuznatelné výdaje projektu:
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specifika

• Hodnotí se pouze formální náležitosti 

• Povinná příloha závěrečné zprávy 

o realizaci projektu:
▪ Potvrzení o absolvování vzdělávacího

programu od kulturní instituce
• Žadatel o dotaci smí do tohoto 

dotačního programu podat pouze 

1 žádost o dotaci, jedna žádost může 

zahrnovat více návštěv kulturních 

institucí

23KPG20

Kulturní instituce, kterých se program týká: 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, 
Muzeum východních Čech v Hradci králové, 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 
Centrum uměleckých aktivit, Hvězdárna a 
planetárium v Hradci Králové, Hvězdárna v 
Úpici, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 
Muzeum Náchodska, Muzeum a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 
Archeopark Všestary, o.p.s., Filharmonie 
Hradec Králové, o.p.s., Klicperovo divadlo, 
o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut 
figurálního divadla o.p.s.



• 22KPG01, 22KPG05: Mgr. Pavlína Mazánková, Krajský úřad královéhradeckého kraje, 
odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, telefon: 495 817 322, e-mail: 
pmazankova@kr-kralovehradecky.cz

• 22KPG06, 22KPG09: Mgr. Věra Doležalová, Krajský úřad královéhradeckého kraje, 
odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, telefon: 495 817 466, e-mail: 
vdolezalova@kr-kralovehradecky.cz

• 23KPG07, 23KPG08, 23KPG20: Mgr. Kristýna Šimáková, Krajský úřad 
královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, telefon: 
495 817 357, e-mail: ksimakova@kr-kralovehradecky.cz

• Administrace a technická podpora: Zuzana Voglová, Krajský úřad královéhradeckého 
kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení krajských dotací, telefon: 
495 817 493, e-mail: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz
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Kontakty:
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Děkujeme za pozornost
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