
Program podpory provozovatelů malých prodejen 
OBCHŮDEK 2021+
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Předpokládaná celková alokace KHK: 4.000.000 Kč
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http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Přihlášení

Dotační 
oblasti

Registrace 
nového 

uživatele

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


Program podpory provozovatelů malých prodejen 
OBCHŮDEK 2021+

DOTIS 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI:

01.11.2022 (8:00 hod.) do 30.11.2022 (14:00 hod.)
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Typ dotace: NEINVESTIČNÍ

ROZMEZÍ DOTACE celkové (1 až 4 účely): max. 70.000 Kč

MAXIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ podíl dotace 

na uznatelných výdajích projektu: 100 %

DOBA REALIZACE PROJEKTU: 01.01.2022 – 31.10.2022
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EX POST financování

REŽIM 
DE MINIMIS



ÚČEL: PODPORA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VENKOVA / PODPORA PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ 

UDRŽENÍ CHODU VENKOVSKÝCH PRODEJEN 

v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu
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CÍLE:

▪ snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace MPO Obchůdek 2021+

▪ UDRŽENÍ PROVOZU MALOOBCHODU v obcích s maximálně jednou maloobchodní prodejnou s převahou 

potravin, nápojů a tabákových výrobků



UZNATELNÉ VÝDAJE 

s prokazatelnou návazností na chod prodejny 
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▪ výdaje vynaložené na zaměstnance podílející se na chodu prodejny

▪ výdaje na nájem prodejny/skladu, osvětlení

▪ pořízení neinvestičního majetku 

▪ služby související s provozem a údržbou prostorů 

▪ výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu

▪ výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb



ZPŮSOBILÍ / OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

splnění 2 podmínek zároveň – viz níže
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PODNIKATELSKÝ SUBJEKT (obec, právnická či fyzická osoba)

1. provozující maloobchodní prodejnu, která se nachází
• v obci do 1 000 obyvatel, nebo
• v obci do 3 000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1 000

obyvatel
2. na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna

s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

POTVRZENÍ 
OBCE



NEZPŮSOBILÍ / NEOPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
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provozovatelé prodejny, kteří se stali v roce 2022 příjemci krajské dotace z dotačního
programu 22RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově, tj. mají uzavřenu
veřejnosprávní smlouvu s obcí a daná obec má uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu s Královéhradeckým krajem



POVINNÉ PŘÍLOHY
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1. Potvrzení vydané příslušnou obcí stvrzující skutečnost, že v obci/místní části do 1 000 obyvatel se nachází pouze

jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

2. Indikativní výkaz hospodaření za maloobchodní prodejnu za dobu realizace projektu, tj. od 01.01.2022 do

31.10.2022.

3. Souhrnný přehled účetních dokladů uplatňovaných v rámci žádosti o dotaci.

4. Kopie účetních dokladů včetně doloženích jejich úhrady .

5. Identifikace čísla bankovního účtu - kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu).

6. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů

ve formě úplného výpisu platných údajů (vyjma fyzických osob podnikajících).
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DOKUMENTY 
KE STAŽENÍ

DOTIS 
ŽÁDOST

EVIDENCE
MAJITELŮ

DS

PUBLICITA

LOGOMANUÁL

ZÁSADY PRO 
POSKYTOVÁ
NÍ DOTACÍ



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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Dotační 
oblasti

Přihlášení

Registrace 
nového 

uživatele

DOTAČNÍ PORTÁL
Úvodní stránka

OBCHŮDEK 
2021+



13

DOTAČNÍ PROGRAM 
+ PŘÍLOHY

OBCHŮDEK 
2021+
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OBCHŮDEK 2021+

DOTAČNÍ PROGRAM 
+ PŘÍLOHY

OBCHŮDEK 
2021+

OBCHŮDEK 2021+
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Vytvoření nové 
žádosti

ZALOŽENÍ 
NOVÉ 

ŽÁDOSTI
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5 karet/záložek

DS
VYPLŇOVÁNÍ 

ŽÁDOSTI
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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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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
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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 DOTIS – DS plus DS

X

PODANÁ ŽÁDOST – odeslaná žádost DS 
včetně potvrzení ze strany KÚ KHK

odstranit

zviditelnit/zpřístupnit 
dalším osobámupravit
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Datová schránka

NOVÝ 
UŽIVATEL

Pro nové 
uživatele
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LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOTI O DOTACI: 

01.11.2022 (8:00 hod.) do 30.11.2022 (14:00 hod.)

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

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


KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, GRANTŮ A DOTACÍ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 ODDĚLENÍ KRAJSKÝCH DOTACÍ
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: GCGBP3Q
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací 

• Bc. LENKA HLAVÁČKOVÁ

• MOB.: +420 607 053 259

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

dlouhodobá nepřítomnost 

z důvodu pracovní neschopnosti

• odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací 

• JINDRA SMEJKALOVÁ

• MOB.: +420 702 196 320

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

administrace programu 

po dobu nepřítomnosti Bc. Lenky Hlaváčkové
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