DOTAČNÍ
PROGRAM
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
Podmínky
dotačního
programu
Číselné označení
dotačního programu

17POV02

Slovní označení
dotačního programu

Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a
místních komunikací, infrastruktura

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Typ dotace

investiční/neinvestiční

Lhůta pro podání
žádosti o dotaci
Lhůta pro rozhodnutí
o žádosti o dotaci

dne 12. 9. 2016

od 19. 10. 2016 (8.00 hodin) do 12. 12. 2016 (14.00 hodin)
maximálně do 110 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o
dotaci

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanoveného účelu

23 000 000 Kč

Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého
kraje, rozpočtového opatření, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených
dotací, obdržemí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále, přesunu peněžních
prostředků z jiných dotačních programů nebo přesunu peněžních prostředků z kladného výsledku
hospodaření za předchozí rozpočtový rok;
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Kálovéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého
kraje nebo převodu peněžních prostředků do jiného dotačního programu.
Zvýšení alokace může být použito k poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádost o dotaci byla
umístana do tzv. zásobníku projektů.

Zaměření cíle
dotačního
programu
Strategické
dotačního
programu
Odkaz na prioritu
Programu rozvoje
Královéhradeckého
kraje

III. Venkov a zemědělství A.2

Odkaz na opatření
Dotační strategie
Královéhradeckého
kraje

Opatření 1.5 - Obnova a rozvoj venkovského prostoru

Cíl dotačního programu

Zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury a zvýšení přitažlivosti a využití veřejných
prostranství a kulturní krajiny.

Účel, na který může být Dotační program je určen pro komplexní úpravu veřejných prostranství a místních
komunikací a pořízení, opravu a údržbu místní technické a dopravní infrastruktury.
dotace poskytnuta
Důvody peněžní
podpory stanoveného
účelu

Zkvalitnění života na venkově

Lokalizace
projektů
Územní
vymezení
realizace projektu
• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Dobatrvání
realizace
projektů
Doba
projektu
01. 01. 2017 - 30. 11. 2017

Okruh způsobilých
žadatelů
o dotaci
Oprávněný
žadatel (dále
jen "žadatel")
• obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2015 méně než 2 000 obyvatel

Okruh nezpůsobilých
žadatelů o dotaci
Neoprávněný
žadatel
Právnická osoba,
• na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno řízení o konkurzu nebo o vyrovnání, 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, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
• která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,
• která má nevyrovnané závazky po termínu jejich splatnosti vůči Královéhradeckému kraji
• 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.

Uznatelné podpořitelné výdaje projektu
Náklady bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací následujících typů
objektů:
• místní komunikace, chodníky
• veřejné osvětlení
• autobusové zastávky
• reflexní dopravní značky a retardéry
• lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na kola (tzv. mobiliář)
• obnova a zřizování veřejné zeleně
• požární nádrže

Neuznatelné výdaje projektu
• opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
• dlužný úrok
• nákupy pozemků nebo budov
• ztráty ze směnných kurzů
• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace v jednotlivém případě

50 000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

600 000 Kč

Maximální procentuální podíl dotace na celkových podpořitelných výdajích
projektu

50%

Veřejná podpora

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci. Poskytnutí dotace je posuzováno dle
platných pravidel Evropské unie (dále jen EU) o poskytování veřejné podpory. Peněžní
prostředky mohou být poskytnuty jako malá podpora v režimu de minimis a vztahují se
na ni pravidla EU, nebo jako bloková výjimka podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze
dne 17. června 2014.

Způsob čerpání dotace

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace
po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou
specifikovány v této smlouvě.

Hodnocenížádosti
žádostí o dotaci
Hodnocení
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti (specifické údaje, listinná podoba žádosti o dotaci včetně
jejího podpisu).

Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu a dodržení lhůt v tomto dotačním programu.

Základní hodnotící kritéria

Počet obyvatel obce

Úspěšnost žadatele v POV KHK v předchozích čtyřech letech - dt 1 nebo dt
2 nebo v poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje

Počet místních částí obce nebo katastrálních území (rozhodující je vyšší
číslo)

Účast v soutěži Vesnice roku

Specifická hodnotící kritéria

Počet bodů

0 - 500 obyv. - 20 b
500 - 999 obyv. - 15 b
1000 - 1499 obyv. - 10 b
1500 - 1999 obyv. - 0 b
2016 - 0 b
2015 - 7 b
2014 - 12 b
2013 - 17 b
v ostatních případech - 25 b
4 a více místních částí /katastrálních
území - 20 b
3 místní části/katastrálních území 10 b
2
místní části/katastrálních území 5 b
ostatní případy - 0 b
stuha 2015 nebo 2016 - 5 b
účast 2015 nebo 2016 - 1 b
neúčast 2015 nebo 2016 - 0 b
získání Zlaté stuhy v r. 2012, 2013,
2014, 2015,2016 - 1 b

Počet bodů

Stavební povolení/ souhlas s ohlášením stavby/čestné prohlášení
žadatele, nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavby

10 b

Žádost o stavební povolení/doklad o ohlášení stavby

5b

Ostatní případy

0b

Realizace projektu přispěje významnou měrou k ochraně přírody a krajiny
nebo zvýšení bezpečnosti obyvatel obce

ano - 10 b
ne - 0 b

Pasport místních komunikací ve vztahu k účelu projektu - místní
komunikace, chodníky, ( v ostatních případech neuplatňovat)

ano - 10 b
ne - 0 b

Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech základních a specifických
hodnotících kritérií, který se přepočte na procentuální podíl z maximálního možného počtu bodů stanoveného pro
tento dotační program.
Při rovnosti procentuálního počtu získaných bodů je pro pořadí žádostí o dotaci rozhodné datum a čas podání
žádosti o dotaci.
Při přidělování dotací může být stanovena i vyšší než 60 % hranice.

Povinné
Povinné přílohy
přílohy
1)kopie poslední auditorské zprávy; pokud byl audit vykonán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je možné kopii
nahradit souhlasem k nahlédnutí do auditorské zprávy evidované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
2) výpis usnesení zastupitelstva obce, kterým se schvaluje požadovaný projekt POV v roce 2017
3) položkový rozpočet projektu
4) povinné přílohy se doládají pouze v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě po podání žádosti o dotaci

Další podmínky dotačního programu
1) Program se řídí Zásadami pro čerpání finanční podpory, která je poskytována formou dotace z Dotačního fodnu
Královéhradeckého kraje. Zásady jsou nedílnu součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
2) Projekt nesmí být kofinancován z Programu rozvoje venkova.
3) Dotace je určena pouze na pořízení nebo zhodnocení majetku, který je ve vlastnictví žadatele o dotaci.
4) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
5) Úspěšný žadatel o dotaci uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů, které souvisejí s realizací jeho
projektu) logo Královéhradeckého kraje a text "Spolufinancované Královéhradeckým krajem".
6) Žadatel o dotaci souhlasí se zařazením do databáze Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a se zveřejněním svých
údajů, názvu projektu a výši poskytnuté dotace a dalších údajů stanovených zákonem.
7) V případě nedoručení elektronické podoby žádosti o dotaci v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro její podání , nebude taková žádost
zařazena do schvalovacího procesu.
8) V daném dotačním programu 17POV02 lze podat pouze 1 žádost o dotaci, nelze zároveň podat žádost o dotaci
do dotačního programu 17POV01.

Způsoby
Způsob doručení
podání žádosti
žádosti
nao krajský
dotaci Královéhradeckému
úřad:
kraji
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh ve lhůtě
pro podání žádosti o dotaci
a následně
2) v listinné podobě podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána:
- osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 12. 12. 2016 do 14.00 hodin.
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání 12. 12. 2016 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Vzor žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx.

Kontaktní osoba
Renata Fodorová, oddělení krajských dotací, tel: 495 817 171, e-mail. rfodorova@kr-kralovehradecky.cz

