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3.1. Charakter přijatelných výdajů z podpory 

náklady bezprostředně spojené s realizací projektu

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje dotační program (dále jen program)

Zadání programu schváleno Radou Královéhradeckého kraje

Základní informace - program KPG012010

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

Návrh programu schválen  Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

A. 3. 2. Rozšíření regionální turistiky a vytvoření informačního systému

Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, které mají v našem kraji 

svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením 

obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti divadla, hudby, literárních, 

výtvarných či filmových projektů, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a 

další programy muzeí a galerií

2.3.

Specifikace okruhu možných příjemců podpory

Všechny subjekty dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to zejména

Ţadatelem o podporu nesmí být právnická nebo fyzická osoba

 - na jejíţ majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo byl návrh 

na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci

 - která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

 - která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehoţ skutková podstata 

souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku

 - která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji, státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravotní 

pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení

 - která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2.2. Vyloučení z řízení o poskytnutí podpory

 Lokalizace projektů

Podpora se poskytuje především na projekty organizované ve prospěch občanů Královéhradeckého kraje, které přesahují 

lokální působnost a projekty s místní působností s výrazně veřejně prospěšným cílem.

 - občanská sdruţení

 - obecně prospěšné společnosti 

 - církve, náboţenské společnosti nebo účelová zařízení církví

 - obce a města

 - příspěvkové organizace

 - fyzické osoby

 - právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost

Podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či 

mezinárodního významu, veřejnou prezentaci divadelní, hudební, filmové, 

výtvarné a literární tvorby, festivaly tradiční lidové kultury a folklóru, výstavní 

a další programy muzeí a galerií

A. 3. Rozvoj cestovního ruchu

Vymezení okruhu žadatelů

neinvestiční prostředky:

 - materiálové náklady

 - nemateriálové náklady

 - osobní náklady (formou ostatních plateb za provedenou práci)

Ekonomická část programu

a. 3. 4. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, včetně památek, 

kulturních a turistických atraktivit (A.3.2.)                                                                     

a 3. 8. Podpora rozvoje tradiční lidové kultury a uměleckých řemesel (A.3.2.)                                                                       

2.1.
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6.1.

6.2.

5.2.

4.1.

Platební podmínky 

Peněţní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po uzavření smlouvy. Čerpání i vyuţití 

těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě.

3.6.

Specifická kritéria pro posuzování projektů 4.2.

Kaţdý člen hodnotícího orgánu ohodnotí projekt podle níţe uvedených základních a specifických kritérií.

Ţádost o dotaci můţe být podána:

Povinné přílohy

1) kopie všech dokladů vyţadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění včetně kopie dokladu o přidělení IČO (s 

výjimkou organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem a ţadatelů, kteří tyto doklady doloţili oddělení kultury a 

památkové péče v předchozím roce a v těchto dokumentech nedošlo ke změnám. V ţádosti uvedou, k jakému programu a 

projektu byly doklady přiloţeny.) 

2) kopie dokladu o zřízení běţného účtu

5.1. Náležitosti formuláře žádosti

Ţádost o podporu musí být vyplněna prostřednictvím elektronického informačního systému Benefit7, který najdete na 

adrese https://benefit.kr-kralovehradecky.cz a následně musí být podána ve fyzické podobě na podatelně krajského úřadu 

včetně povinných příloh na formuláři z uvedeného informačního systému.

3) podrobný rozpočet projektu

5) výroční zpráva a zpráva za poslední uzavřené účetní období (s výjimkou ţadatelů, jejichţ  výroční zpráva je uloţena na 

krajském úřadě)

4) podrobný popis projektu (charakteristika činnosti včetně krátké charakteristiky předchozí činnosti, harmonogram, 

místo konání, předpokládaný počet účastníků)

od 26. března 2010 do 23. dubna 2010

Místo pro podání projektů

70%

tradice projektu a ohlas veřejnosti

výše finanční podpory z rozpočtu místní samosprávy

3.2. Charakter nepřijatelných výdajů z podpory 

 - investiční oprava a údrţba

- mzdy a s nimi spojené zákonné odvody

- pohoštění a dary (s výjimkou věcných cen do soutěţí), členské poplatky

- úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, odpisy, pokuty a penále

- další náklady neuvedené v přijatelných výdajích (dle údajů ve formuláři ţádosti)

10.000,- Kč

Základní kritéria pro posuzování projektů

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace 150.000,- Kč

3.1.

Obsahové náležitosti žádosti o dotaci

soulad projektu s vyhlášeným programem a jeho podmínkami

rozsah působnosti projektu (krajská, okresní, mikroregionální, místní)

efektivní vyuţití finančních prostředků

soulad s obecně platnými právními předpisy

výsledky předchozí činnosti a celková důvěryhodnost ţadatele

neinvestiční prostředky:

 - materiálové náklady

 - nemateriálové náklady

 - osobní náklady (formou ostatních plateb za provedenou práci)

Způsob podání projektů

Termín podání projektů 

6) kopie dokladu totoţnosti (fyzické osoby)

Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu

Hodnocení projektu



7.

8.

Kontaktní osoba telefon

Jaroslava Vydarená 495 817 319

   Ing. Jan Špelda 495 817 499

8.2.

Další podmínky programu

6.3.

Do hodnotícího řízení jsou přijaty pouze ţádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři, 

obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

Zaslané ţádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.

Ţadatel je povinen při propagaci akce (v médiích apod.) uvést skutečnost, ţe akce je podporována Královéhradeckým 

krajem, při tom můţe vyuţít znak kraje (podmínky pouţití znaku kraje se řídí Pravidly pro uţívání znaku 

Královéhradeckého kraje).

Zjistí-li krajský úřad neplnění podmínek smlouvy, navrhne odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury nebo 

orgán kontroly postup směřující k nápravě, případně k vrácení prostředků dotace.

Závěrečné informace

8.1.

jvydarena@kr-kralovehradecky.cz

Obálka musí být zalepená, označená KPG012010, názvem programu a plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy 

bydliště nebo sídla právnické osoby a nápisem NEOTEVÍRAT.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání orgánů Královéhradeckého kraje po 

termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly 

schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení písemně vyrozuměni a vyzváni k podepsání 

smlouvy. Krajský úřad zveřejní seznam všech projektů na internetové stránce kraje.

Ţadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výší 

poskytnuté podpory.

Závěrečná zpráva a vyúčtování musí být zpracovány a předloţeny krajskému úřadu na standardním oficiálním formuláři 

vydaném Královéhradeckým krajem pro daný program doplněné o kopie účetních dokladů dokumentujících vyuţití 

finanční částky z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem a dokumentací projektu (fotografie, novinové články...).

Náležitosti obálky

2) doporučeně poštou na adresu:

Datem podání se rozumí podání na poště (rozhoduje otisk poštovního razítka) nebo datum podání na podatelně.

1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

jspelda@kralovehradecky.cz

e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor grantů a dotací

oddělení krajských dotací

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

mailto:jvydarena@kr-kralovehradecky.cz
mailto:jspelda@kr-kralovehradecky.cz

