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PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

I.Opatření - Obnova a rozvoj venkovského prostoru
1. Pořízení a změny územních plánů venkovských obcí

Pořízení nového územního plánu obcí do 1000
obyvatel a jeho digitalizace
2. Podpora rozvoje území venkovských obcí
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných
prostranství a místních komunikací,
infrastruktura (POV)

není
stanoveno

150 000
(200 000
v CHKO,
NATURA
2000)

40% CNP
(50% CNP
v CHKO)

venkovské obce dle vymezení PRK a POV

50 000

800 000

50% CNP

venkovské obce dle vymezení PRK a POV

50 000

600 000

50% CNP

obce a právnické osoby v jejichž vlastnictví je
válečný hrob nebo pietní místo

10 000

100 000

75% UNP

dobrovolné svazky obcí
dobrovolné svazky obcí
místní akční skupiny

30 000
15 000
30 000

80 000
300 000
100 000

70% CNP
50% CNP
70% CNP

dobrovolné svazky obcí
občanská sdružení vyvíjející spolkovou činnost

50 000
20 000

500 000
200 000

60% VNP
90% CNP

venkovské obce dle vymezení PRK a POV

25 000

150 000

50% CNP

venkovské obce dle vymezení PRK a POV

30 000

250 000

95% CNP

není
stanoveno

50 000

70% CNP

50 000

1 500 000

75% UNP

50 000

1 500 000

75% UNP

není
stanoveno

není
stanoveno

90% CNP

obce do 1000 obyvatel

3. Obnova a údržba staveb, drobných památek a
vybavenosti obcí
Obnova a údržba venkovské zástavby,
občanské vybavenosti a infrastruktury (POV)
Obnova válečných hrobů a pietních míst na
území KHK
4. Spolupráce a integrace venkovských subjektů
Profesionalizace svazků obcí
Vybavení svazků obcí základní technikou
Podpora Místních akčních skupin
Integrované projekty venkovských mikroregionů
(POV)
Podpora spolkové činnosti

II.Opatření - Podpora projektů a regionálního rozvoje
1. Podpora přípravy a realizace projektů
Dotace úroků z úvěrů (POV)
2. Vzdělávání a poradenství regionálních aktérů
Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje
venkova a obnovy vesnice (POV)
3. Mezinárodní spolupráce a prezentace
Program podpory projektů z oblasti mezinárodní
spolupráce

obce a právnické osoby

III.Opatření - Rozvoj cyklodopravy na území kraje
1. Rozvoj cyklostezek a cyklotras včetně infrastruktury
pro cyklistiku
Podpora cyklodopravy v návaznosti na
Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého
kraje

Stezky pro rekreační a terénní cyklistiku –
singltreky

svazky obcí a právnické osoby, fyzické osoby
(občanská sdružení, sportovní kluby apod.),
podnikatelské subjekty poskytující služby v
oblasti cestovního ruchu na území
Královéhradeckého kraje
svazky obcí a právnické osoby, fyzické osoby
(občanská sdružení, sportovní kluby apod.),
podnikatelské subjekty poskytující služby v
oblasti cestovního ruchu na území
Královéhradeckého kraje

2. Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech
kraje
Propagace cyklobusů v turistických regionech

svazky obcí a právnické osoby

Legenda:
CNP – celkové náklady projektu
UNP – uznatelné náklady projektu
Alokace jednotlivých programů bude schválena příslušným Výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Text napsaný kurzívou označuje dotační programy, které běží mimo krajské dotační řízení dle vlastních pravidel.
Text napsaný červenou barvou označuje dotační programy, které nejsou v návrhu na vyhlášení.
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PRIORITA B. Cestovní ruch a kultura
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

I.Opatření Rozvoj turistické infrastruktury
1. Budování turistických tras
2. Podpora rozvoje infrastruktury pro zimní sporty

Úprava lyžařských běžeckých tras

Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru

40 000

500 000

70%UNP

Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru

20 000

150 000

60%UNP

15 000

100 000

70% UNP

15 000

100 000

70% UNP

3. Podpora rozvoje infrastruktury pro ostatní sportovní
a rekreační aktivity

Podpora muzeí československého opevnění
4. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury a
značení turistických cílů

II.Opatření – Koncepce, marketing a koordinace v oblasti cestovního ruchu
1. Podpora tvorby turistických produktů a programů
2. Marketing, monitoring a strategie v oblasti
cestovního ruchu
3. Podpora činností TIC, organizací cestovního ruchu
a jejich pracovníků

Podpora informačních center

Vybavení informačních center
4. Propagační a ediční činnost v oblasti cestovního
ruchu
Pořádání prezentačně – propagačních akcí
v oblasti cestovního ruchu
Podpora destinačního managementu v
turisticky významných územích

Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru
Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru

Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru
Nestátní neziskové organizace, města, obce a
jejich příspěvkové organizace, svazky obcí,
právnické a fyzické osoby podnikající v daném
oboru

10 000

50 000

70% UNP

není
stanoveno

720 000

100% CNP

Vlastníci kulturních památek a vlastníci
nemovitostí nacházejících se na území
památkové zóny nebo památkového
ochranného pásma na území
Královéhradeckého kraje: Fyzická osoba,
právnická osoba, církve a náboženské
společnosti, obce, svazek obcí, zájmová nebo
občanská sdružení

100 000 –
národní
kulturní
památka,
25 000 Kč movitá
kulturní
památka,
100 000Kč Nemovitá
kulturní
památka,
100 000 objekt v PR,
PZ, OP

750 000 –
národní
kulturní
památka,
300 000 Kč
- movitá
kulturní
památka,
500 000 Kč
- Nemovitá
kulturní
památka,
250 000 –
objekt v PR,
PZ, OP

vlastníci objektů historické hodnoty a
nemovitých umělecko-řemeslných děl, které
nejsou prohlášeny Ministerstvem kultury ČR za
kulturní památku a které se nenacházejí se na
území památkové rezervace, památkové zóny
nebo památkového ochranného pásma na
území Královéhradeckého kraje, kterými jsou
fyzická osoba, právnická osoba, církve a
náboženské společnosti obce, svazek obcí,
zájmová nebo občanská sdružení

50 000

250 000

50% UNP

Vlastníci historických varhan: fyzická osoba,
právnická osoba, církve a náboženské
společnosti, obce, svazek obcí, zájmová nebo
občanská sdružení

100 000

500 000

70% UNP

5.Informační systém

III.Opatření - Zachování kulturního dědictví
1. Obnova památkového fondu

Obnova památkového fondu na území
Královéhradeckého kraje

70% UNP
(FO, církev)
50 % UNP
(PO)

2. Obnova umělecko-řemeslných děl a nemovitých
objektů historické hodnoty mimo památkový fond

Podpora nemovitých objektů historické hodnoty
a umělecko-řemeslných děl, které nejsou
kulturní památkou a nenacházejí se na území
památkové rezervace, památkové zóny a
památkového ochranného pásma
3. Obnova historických varhan

Obnova historických varhan
4. Podpora budování nových muzejních expozic
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Pokračování tabulky
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

IV.Opatření - Rozvoj kulturních aktivit
1. Podpora kulturních aktivit

Podpora a rozvoj profesionálních i
neprofesionálních kulturních aktivit

Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církve, náboženské společnosti
nebo účelová zařízení církví, obce a města,
příspěvkové organizace, fyzické osoby,
právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou
činnost

10 000

100 000

70% CNP

Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církve, náboženské společnosti
nebo účelová zařízení církví, obce a města,
příspěvkové organizace, fyzické osoby,
právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou
činnost

10 000

100 000

50% CNP

2. Podpora publikační činnosti v oblasti kultury a
vlastivědy

Podpora publikační činnosti a literatury
3. Podpora bezbariérovosti kulturních zařízení

Legenda:
CNP – celkové náklady projektu
UNP – uznatelné náklady projektu
Alokace jednotlivých programů bude schválena příslušným Výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Text napsaný kurzívou označuje dotační programy, které běží mimo krajské dotační řízení dle vlastních pravidel.
Text napsaný červenou barvou označuje dotační programy, které nejsou v návrhu na vyhlášení.
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PRIORITA C. Podnikání
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

I.Opatření - Rozvoj spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru na krajské úrovni
1. Společná setkávání na místní úrovni

2. Společná prezentace rozvojových ploch

II.Opatření - Podpora a propagace regionálního podnikatelského sektoru
1. Podpora kvality, certifikace místních výrobků a jejich
propagace, rozvoj drobného podnikání

2. Prezentace regionálních firem (veletrhy, konference)
Program podpory prezentace podniků
3. Podpora racionálního využívání stávajících zdrojů
energie a podpora využití energie z obnovitelných
zdrojů

III.Opatření : Podpora výzkumu, vývoje a inovací
1. Realizace akčního plánu Regionální inovační
strategie KHK
Regionální inovační fond KHK – Inovační
vouchery

Malé a střední podniky

10 000

150 000

100%

2 000 000

2. Zapojení kraje do evropských výzkumných sítí a
projektů
ERANET – crosstexnet

Legenda:
CNP – celkové náklady projektu
UNP – uznatelné náklady projektu
Alokace jednotlivých programů bude schválena příslušným Výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Text napsaný kurzívou označuje dotační programy, které běží mimo krajské dotační řízení dle vlastních pravidel.
Text napsaný červenou barvou označuje dotační programy, které nejsou v návrhu na vyhlášení.
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PRIORITA D. Životní prostředí
minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

Obce do 2000 obyvatel a svazky obcí na území
Královéhradeckého kraje

50 000

250 000

80%

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby podnikající v daném oboru

35 000

500 000

70% UNP

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby podnikající v daném oboru

35 000

500 000

70% UNP

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby

50 000

není
stanoveno

80% UNP

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby podnikající v daném oboru

35 000

500 000

70% UNP

není
stanoveno

2 500 000

opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

I.Opatření - Vodní hospodářství a staré ekologické zátěže
1. Infrastruktura v oblasti vodního hospodářství
Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství obcí do 2000 obyvatel
2. Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana
3. Staré ekologické zátěže
Provádění průzkumů, analýz rizika, studií
proveditelnosti (individuální příspěvky na
závadné stavy dle zákona o vodách)

II.Opatření - Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší
1. Zlepšení nakládání s odpady a kaly ČOV
2. Zlepšování kvality ovzduší, zejména snížení zátěže
obyvatel nadlimitními koncentracemi PM 10
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší
3. Obnovitelné zdroje energie - biomasa
Využití biomasy jako obnovitelného zdroje
energie

III.Opatření - Ochrana přírody a krajiny
1. Implementace a péče o území soustavy NATURA
2000
2. Obnova a optimalizace krajinných struktur
3. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů
Ochrana přírody a krajiny

IV.Opatření - Zemědělství a lesnictví
1. Hospodaření v lesích

Příspěvky na hospodaření v lesích
2. Podpora vybraných programů a aktivit k ochraně
přírodního prostředí, zaměřených na využívání
přirozených zdrojů a produktů, propagace akcí a
výstav, zaměřených na zemědělskou prvovýrobu

Právnické a fyzické osoby (vlastníci lesů)

Praktická péče o životní prostředí

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby podnikající v daném oboru

35 000

200 000

70% UNP

Propagace životního prostředí a zemědělství

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby podnikající v daném oboru

35 000

70 000

70% UNP

200 000

70% UNP

V.Opatření - Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
1. Rozvoj středisek EVVO
2. Programy EVVO dětí, mládeže, pedagogických
pracovníků a veřejnosti
3. Koordinace EVVO na území kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Obce Královéhradeckého kraje, právnické a
fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji
vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti
EVVO

35 000

Legenda:
CNP – celkové náklady projektu
UNP – uznatelné náklady projektu
Alokace jednotlivých programů bude schválena příslušným Výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Text napsaný kurzívou označuje dotační programy, které běží mimo krajské dotační řízení dle vlastních pravidel.
Text napsaný červenou barvou označuje dotační programy, které nejsou v návrhu na vyhlášení.
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PRIORITA E. Školství a volnočasové aktivity
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

I.Opatření - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
1. Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení
využívaných pro volný čas dětí a mládeže

Občanská sdružení

30 000

100 000

60% CNP

Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení

10 000

50 000

60% CNP

30 000

450 000

60% CNP

10 000

60 000

60% CNP

15 000

50 000

60% CNP

15 000

50 000

60% CNP

15 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

70% CNP

10 000

25 000

70% CNP

2. Organizační a personální zajištění volnočasových
aktivit
Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných
pracovníků
3. Podpora činností dětí a mládeže ve volném čase

Podpora celoroční činnosti organizací s
regionální působností

Podpora celoroční činnosti místních organizací

Akce pro děti a mládež ve volném čase

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
Obnova a údržba materiálně technického
vybavení

Táborová činnost

Participace dětí a mládeže

Občanská sdružení, která mají charakter
nejvyšších článků působících v
Královéhradeckém kraji, jejichž členy jsou
minimálně 3 jiné subjekty charakterizované
jako NNO dětí a mládeže (výklad uveden v
dalších podmínkách tohoto programu), krajské
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v
Královéhradeckém kraji (ve prospěch sborů,
které mají registrovaný kolektiv mladých
hasičů).
NNO dětí a mládeže (výklad uveden v dalších
podmínkách tohoto programu) a pracující s
dětmi a mládeží, která nemají v
Královéhradeckém kraji ústřední, krajský nebo
okresní článek a občanská sdružení.
právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou
činnost (např. občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, obce, města, školy),
fyzické osoby, které jsou samostatnou účetní
jednotkou a vyvíjejí veřejně prospěšnou
činnost
Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, organizace s mezinárodním
prvkem (jejichž činnost je povolena dle zákona
č. 116/1985 Sb.), právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení
Občanská sdružení dětí a mládeže a pracující
s dětmi a mládeží
Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, registrované církve a náboženské
společnosti nebo církevní právnické osoby,
organizace s mezinárodním prvkem (jejichž
činnost je povolena dle zákona č. 116/1985
Sb.), právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení

II. Opatření - Prevence rizikového chování
1.Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v oblasti prevence
2. Podpora aktivit škol a ostatních institucí v oblasti
prevence a zdravého životního stylu

Činnosti zaměřené na prevenci rizikového
chování a integraci dětí a mládeže

Podpora a rozvoj zdravého životního stylu

Akční plán aktualizace září 2011

Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, příspěvkové organizace, školské
právnické osoby, fyzické osoby, které jsou
samostatnou účetní jednotkou a vyvíjejí
veřejně prospěšnou činnost, právnické osoby
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost.
Mateřská, základní nebo střední škola bez
ohledu na zřizovatele, která má sídlo na území
Královéhradeckého kraje, je zařazena v
rejstříku škol a školských zařízení a je členem
sítě Škol podporujících zdraví nebo zahájila
kroky, které povedou k zařazení do této sítě
nejpozději do konce roku 2010
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Pokračování tabulky
opatření
aktivita
dotační program

příjemci podpory (cílová skupina, žadatelé)

minimální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
výše
podpory na
1 projekt
(v Kč)

maximální
podíl
kofinancování
KHK
(CNP, UNP)

návrh
alokace na
rok 2012
(v Kč)

III.Opatření – Podpora vzdělávání
1. Podpora aktivit zaměřených na osobnost žáka,
studenta
Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení

10 000

35 000

70% CNP

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a
mládeže - rozvoj talentů

Právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení

15 000

35 000

70% CNP

10 000

50 000

70% CNP

20 000

50 000

70% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

10 000

50 000

60% CNP

50 000

1 000 000

70% CNP

2. Podpora aktivit zaměřených na činnost škol a
školských zařízení
Inovace vzdělávacích metod
Podpora výuky učebních oborů

Právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení
Právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení

IV.Opatření - Podpora sportu a tělovýchovy
1. Podpora pořádání sportovních akcí
Pořádání významných sportovních akcí
mládeže

Pořádání masových tělovýchovných a
sportovních akcí typu „sport pro všechny“

Všechny subjekty dle zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) a to zejména:
občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, registrované církve a náboženské
společnosti nebo církevní právnické osoby,
organizace s mezinárodním prvkem (jejíž
činnost je povolena dle zákona č. 116/1985
Sb.), obce a města, příspěvkové organizace,
školské právnické osoby, fyzické osoby které
jsou samostatnou účetní jednotkou a vyvíjejí
veřejně prospěšnou činnost, právnické osoby
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost.

2. Podpora subjektů a institucí zaměřených na sport a
tělovýchovu

Činnost základních škol s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, středních škol s rozšířenou
sportovní činností a sportovních center mládeže

Podpora krajských reprezentačních výběrů
mládeže a reprezentace na republikových,
evropských a celosvětových soutěžích

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže
a osob se zdravotním postižením

Vzdělávání trenérů a rozhodčích
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu
mládeže

Sportovní střediska zřízená sportovními svazy
a finančně podporovaná MŠMT ČR v
Královéhradeckém kraji a sportovní centra
mládeže zařazená do sítě SCM schválené
MŠMT ČR v Královéhradeckém kraji, dále
sportovní střediska zřízená a finančně
podporovaná pouze sportovními svazy
(nepodporované MŠMT ČR) v
Královéhradeckém kraji a sportovní centra
mládeže zřízená samostatně sportovními
svazy v Královéhradeckém kraji
(nepodporovaná MŠMT). Střední školy s
rozšířenou sportovní činností.
Občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů) a obecně
prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995
Sb., o obecných společnostech) jejíž hlavní
činností (dle zakládacích dokumentů) je sport a
tělovýchova, školy a školská zařízení se
sídlem v Královéhradeckém kraji.
Občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů) a obecně
prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995
Sb., o obecných společnostech) jejíž hlavní
činností (dle zakládacích dokumentů) je sport a
tělovýchova.
Občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů) a obecně
prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995
Sb., o obecných společnostech) jejíž hlavní
činností (dle zakládacích dokumentů) je sport a
tělovýchova.
Právnické osoby se sídlem v
Královéhradeckém kraji

3. Zajištění infrastruktury pro sportovní aktivity

Výstavba, rekonstrukce a opravy veřejně
přístupných sportovišť zejména s umělým
povrchem a vybavení těchto ploch sportovním
zařízením

Všechny subjekty dle zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) a to zejména:
občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, registrované církve a náboženské
společnosti nebo církevní právnické osoby,
organizace s mezinárodním prvkem (jejíž
činnost je povolena dle zákona č. 116/1985
Sb.), obce a města, příspěvkové organizace,
školské právnické osoby, fyzické osoby které
jsou samostatnou účetní jednotkou a vyvíjejí
veřejně prospěšnou činnost, právnické osoby
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost.

Legenda:
CNP – celkové náklady projektu
UNP – uznatelné náklady projektu
Alokace jednotlivých programů bude schválena příslušným Výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Text napsaný kurzívou označuje dotační programy, které běží mimo krajské dotační řízení dle vlastních pravidel.
Text napsaný červenou barvou označuje dotační programy, které nejsou v návrhu na vyhlášení.
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