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2.

2.1. Specifikace okruhu 

možných příjemců 

podpory

2.2.  Lokalizace projektů 

3.

3.1.

Vymezení okruhu žadatelů

Obce do 500 obyvatel v Královéhradeckém kraji                                                                                                                            

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje dotační program RRD 032010

Základní informace - program RRD 032010                                   

Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí 

do 500 obyvatel

Zabezpečit pořízení, aktualizaci a digitalizaci územních plánů 

obcí  do 500 obyvatel na území Královéhradeckého kraje

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

E.2. Podpora tvorby strategických a územně plánovacích 

dokumentů

Dotační program se vztahuje na projekty realizované na území 

Královéhradeckého kraje nebo na projekty, jejichţ realizace bude 

přínosem pro Královéhradecký kraj. 

Ekonomická část programu

Charakter přijatelných výdajů z podpory např.

cestovné a diety  za podmínky, ţe odpovídají běţným sazbám 

náklady na pracovníky přidělené na projekt, odpovídající skutečným mzdám včetně nákladů

na sociální zabezpečení a další náklady spojené s odměňováním; mzdy a náklady nesmí

překročit ty, které příjemce normálně nese, přičemţ sazby nesmí překročit ty, které jsou

obecně přijímané na trhu 

Priorita III. Venkov a zemědělství                                                 E. 

Podpora zavádění moderních metod plánování pro udrţitelný 

rozvoj

1 500 000

Pořízení a změny územního plánu obce, případně jeho digitalizace 

dle pravidel MINIS (více na http://www.kr-

kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=14700). Pořízení, 

aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 500 obyvatel 

pro 1 katastrální území,  do 1 000 obyvatel u 3  a více 

katastrálních území.

Investiční dotace

náklady na sluţby (doprava, nájemné apod.) za podmínky, ţe odpovídají trţním cenám



3.3.

3.4.

3.5. 40%

3.5.1.

3.6. Platební podmínky

(počet splátek, termíny

splátek od podepsání

smlouvy s příjemcem

podpory, podíly

jednotlivých splátek na

celkové výši podpory)

4.

5.

ztráty ze směnných kurzů
DPH, o jejíţ vrácení můţe příjemce zpětně zaţádat

příspěvky v naturáliích (např. pozemek, nemovitost, trvalé investiční zařízení, suroviny,

neplacená charitativní práce soukromé organizace nebo společnosti)
dary, ceny a kapesné

náklady odvozené přímo z poţadavků smlouvy (šíření informací, specifické vyhodnocení

projektu, audit, překlad, rozmnoţování, pojištění, cílené školení pro ty, kteří jsou zapojeni v

projektu atd.), vč. nákladů finančních sluţeb (zvláště nákladů na převody a finanční

záruky) 

Minimální výše podpory             
není stanovena

Maximální výše podpory (platí pro celý proces pořízení

digitalizovaného územního plánu v průběhu doby vypisování

tohoto grantu)

100 000,- Kč

Ve výjimečných případech při řešení území ovlivněného vymezenou chráněnou krajinou

oblastí nebo chráněným územím soustavy "NATURA 2000" můţe být přiznána dotace v

maximální výši 150 000,- Kč a celkový podíl podpory na celkových nákladech projektu

můţe činit aţ 50%.

3.2. Charakter nepřijatelných výdajů z podpory 
opatření pro moţné budoucí ztráty nebo dluhy 
dluţný úrok 
nákupy pozemků nebo budov

Dotace bude čerpána na nový územní plán (doloţit písemným čestným prohlášením)

Obec nikdy nečerpala dotaci z tohoto programu (doloţit písemným čestným prohlášením)

Podíl vlastních prostředků

Hodnotícím orgánem je Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva

Královéhradeckého kraje.

Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektu 

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. 

Hodnocení projektu

Velikostní kategorie obcí - přednost obce s menšími rozpočtovými moţnostmi

Ochrana přírodních hodnot - řešené území (jeho část) je ovlivněno vymezenou chráněnou 

krajinnou oblastí, chráněným územím soustavy "NATURA 2000"

4.1. Hodnotící kritéria pro posuzování projektů 

Obec bez územně plánovací dokumentace (doloţit písemným čestným prohlášením)

Obsahové náležitosti žádosti o podporu

5.1. Požadovaný počet stejnopisů Žádosti o poskytnutí podpory z grantového/dílčího 

programu PRK Královéhradeckého kraje 



6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

Odborné konzultace

Technické konzultace

Povinné přílohy 

Kopie poslední auditorské zprávy; pokud byl audit vykonán Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje, je moţné kopii nahradit souhlasem k nahlédnutí do auditorské 

zprávy evidované krajským úřadem. 

Způsob podání projektů

6.4.

(datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně)

Termín podání projektů v elektronické podobě

5.1.

Ţádost o dotaci musí být podána v elektronické podobě v příslušné aplikaci na webových 

stránkách Královéhradeckého kraje (https://benefit.kr-kralovehradecky.cz) a poté v písemné 

podobě vytištěná a podepsaná spolu s přílohami na podatelně krajského úřadu 

8.2.2010 - 10.3.2010

5.2.

6.3.  Místo pro podání projektů

Ţádost o dotaci můţe být podána:

1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

2) doporučeně poštou na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor grantů a dotací, oddělení krajských dotací

Termín podání projektů v písemné podobě 8.2.2010 - 10.3.2010

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Náležitosti obálky

Obálka musí být zalepená, označená číslem a názvem dílčího programu, textem "Neotvírat" 

a plným jménem (názvem) ţadatele včetně adresy.

Závěrečné informace

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbliţším moţném zasedání

Zastupitelstva 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 (odbor RR) zveřejní seznam všech podpořených

projektů na úřední desce a na internetové stránce kraje. Královéhradecký kraj není povinen

zdůvodňovat přidělení či nepřidělení dotace. Na rozhodnutí o přidělení a poskytnutí dotace

se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

7.2. Kontaktní osoba

Ing. Pavlína Peršinová, odbor regionálního rozvoje, cestovního 

ruchu a kultury, oddělení regionálního rozvoje, tel.: 495 817 564, 

e-mail: ppersinova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jan Špelda, odbor grantů a dotací, oddělení  krajských dotací, 

tel.: 495 817 499, e-mail : jspelda@kr-kralovehradecky.cz; 

Andrea Mazurová, odbor grantů a dotací, oddělení  krajských 

dotací, tel.: 495 817 497, e-mail: amazurova@kr-

kralovehradecky.cz


