DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Číselné označení
dotačního programu

18SPTU1

Slovní označení
dotačního programu

Sportovní aktivity a tělovýchova

Dotační program
schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2017

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

od 1. 2. 2018 (8:00 hod.) do 23. 2. 2018 (14:00 hod.)
87 dnů od ukončení lhůty pro podání žádosti o dotaci, tj. do 21. 5. 2018

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů

5 420 000 Kč*

Zaměření dotačního programu
Odkaz na
Program rozvoje
Královéhradeckého kraje
Účel 1, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Opatření 3.4.3 Rozvoj sportu a volnočasových aktivit

Pohybová gramotnost
Podpora aktivit pro občany Královéhradeckého kraje, které přispívají k rozvoji
pohybové gramotnosti. Rozvoj základních pohybových a sportovních dovedností.
Vytváření pozitivního vztahu k pohybu.
podpora celoročních projektů podporujících pohybovou gramotnost a zapojení
neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost a pořádání masových
sportovních akcí typu "sport pro všechny" probíhajících na území kraje (vysoká)
podpora aktivit se zapojením znevýhodněných osob (sociální, zdravotní) (střední)

Účel 2, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Priority dotačního programu:

Pořádání významných sportovních akcí mládeže
Pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a
mládež a na území Královéhradeckého kraje. Podpora krajských postupových soutěží
na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem
případně jím pověřenou organizací.
sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší)
sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory (vysoká)
sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední)

Účel 3, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží
Podpora akcí, pořádaných na území Královéhradeckého kraje, které jsou určeny pro
širokou veřejnost (min. 200 účastníků) a to jak formou jednorázových aktivit, tak
celoročních postupových soutěží.
sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory (vysoká)
sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední)

Účel 4, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Činnost sportovních center mládeže
Podpora dětí a mládeže vybraných do sportovních center mládeže a vytváření
podmínek pro jejich další sportovní rozvoj
sportovní centrum mládeže zřízené sportovními svazy a finančně podporovaná MŠMT
(nejvyšší)

Priority dotačního programu:

sportovní centrum mládeže zřízené celostátním sportovním svazem (nepodporovaná
finančně MŠMT) (vysoká)
sportovní centrum mládeže zřízené krajským sportovním svazem (nepodporovaná
finančně MŠMT) (střední)

Účel 5, na který může být
dotace použita:

Činnost sportovních středisek mládeže

Důvod podpory stanoveného
účelu:

Podpora dětí a mládeže vybraných do sportovních středisek a vytváření podmínek pro
jejich další sportovní rozvoj
sportovní středisko mládeže zřízené sportovním svazem a finančně podporovaná MŠMT
(nejvyšší)

Priority dotačního programu:

sportovní středisko mládeže zřízené celostátním sportovním svazem (nepodporovaná
finančně MŠMT) (vysoká)
sportovní středisko mládeže zřízené krajským sportovním svazem (nepodporovaná
finančně MŠMT) (střední)
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na
republikových, evropských a celosvětových soutěžích

Účel 6, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Podpora sportovních talentů dětí a mládeže v individuálních i kolektivních sportech,
kteří reprezentují Královéhradecký kraj
příprava reprezentanta na mezinárodní soutež (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

příprava reprezentanta na celostátní soutěže (vyšší)
projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje (střední)

Účel 7, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Příprava krajských reprezentantů na ODM
Podpora dětí a mládeže k přípravě na ODM
příprava účastníků ODM organizovaná sportovním svazem (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

příprava účastníků ODM organizovaná jednotlivým klubem či jednotou (vyšší)
projekt řešící práci s učastníky ODM po jejím konání (střední)
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním
postižením v subjektech reprezentujících Královéhradecký kraj

Účel 8, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Podpora vytváření vhodných podmínek pro celoroční pravidelnou přípravu členů
sportovních subjektů, které se účastní krajských a vyšších soutěží.
podpora celoroční činnosti sportovních organizací celostátního významu (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

podpora celoroční činnosti sportovních organizací krajského významu (vyšší)
podpora projektů s integrací osob se zdravotním postižením (střední)

Účel 9, na který může být
dotace použita:
Důvod podpory stanoveného
účelu:

Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
Pořádání vzdělávacích aktivit a tvroba učebních materiálů pro trenéry, rozhodčí a
cvičitele
vzdělávací program je součástí zavedeného vzdělávacího systému (nejvyšší)

Priority dotačního programu:

součástí projektu je odborná příprava i tvorba publikace pro vzdělávání (vysoká)
projekt obsahuje více aktivit (střední)

Lokalizace projektů
projekty realizované především na území Královéhradeckého kraje nebo pro občany Královéhradeckého kraje

Doba realizace projektů
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
právnická osoba, jejiž hlavní činnost (dle zakladacích dokumentů) je v oblasti sport a tělovýchova
právnická osoba vykonávající činnost školy pouze pro účel 1

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
• stát
• právnické osoby zřizované či založené státem
• příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem
Fyzická a právnická osoba,
• proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu,
• 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 vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti,
• 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 výdaje projektu
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

Neuznatelné výdaje projektu
Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu
Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy
Daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně)
Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů
Hodnota práce svépomocí vyjádřená v penězích
Investiční výdaje

Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora
neinvestiční dotace

Typ dotace:

20 000 Kč - 500 000 Kč

Rozmezí dotace:
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích
projektu:

Veřejná podpora

70%

Poskytnutí dotace je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí veřejné
podpory. Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis dle Nařízení
komise (EU) 1407/2013.

Hodnocení žádostí o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - základní náležitosti žádosti o dotaci (podepsaná listinná podoba žádosti o dotaci
vytištěná po jejím elektronickém odeslání, povinné přílohy).
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu, splnění podmínek dotačního programu.
Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, doložení příloh

1-5

4

20

Ekonomické využití finančních prostředků (hospodárnost, přiměřenost výdajů
a účelnost jejich využití)

1-5

4

20

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Dopad projektu na kraj a jeho občany

1-5

3

15

Tradice a doba trvání projektu (celoroční projekty - vyšší priorita)

1-5

2

10

Počet účastníků projektu

1-5

1

5

0, 3 - 5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Dopad projektu na kraj a jeho občany

1-5

3

15

Tradice a doba trvání projektu

1-5

2

10

Počet dětí a mládeže účastnících se akce

1-5

1

5

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Dopad projektu na kraj a jeho občany

1-5

3

15

Tradice a doba trvání projektu

1-5

2

10

Počet účastníků akce

1-5

1

5

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Významné výsledky členů SpS

1-5

3

15

Počet osob SpS zapojených do sportovní činnosti a předkládaného projektu

1-5

2

10

Spolupráce s ostatními sportovními a nesportovními subjekty (svaz, ZŠ,
obec, kraj atd.)

1-5

1

5

0, 3 - 5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Významné výsledky členů SCM

1-5

3

15

Počet osob SCM zapojených do sportovní činnosti a předkládaného projektu

1-5

2

10

Spolupráce s ostatními sportovními a nesportovními subjekty (svaz, ZŠ,
obec, kraj atd.)

1-5

1

5

0, 3 - 5

2

10

Základní hodnotící kritéria

Specifická hodnotící kritéria
Specifická hodnotící kritéria pro Účel 1

Naplnění priorit dotačního programu

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 2

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 3

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 4

Naplnění priorit dotačního programu

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 5

Naplnění priorit dotačního programu

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Význam a rozsah akce, na které žadatel Královéhradecký kraj reprezentuje

1-5

3

15

Dosavadní umístění žadatele na významných sportovních akcích

1-5

2

10

Dlouhodobost, systematičnost a pravidelnost sportovní přípravy u žadatele

1-5

1

5

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Rozsah a náročnost plánované přípravy na ODM

1-5

3

15

Dosavadní umístění žadatele na ODM

1-5

2

10

Počet osob zapojených do přípravy na ODM

1-5

1

5

0, 2 - 5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Dlouhodobost, systematičnost a pravidelnost sportovní přípravy u žadatele o
dotaci

1-5

3

15

Výsledky pravidelné sportovní činnosti

1-5

2

10

Počet osob účastnících se pravidelné sportovní činnosti

1-5

1

5

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

Kvalita, rozsah a náročnost organizované vzdělávací akce

1-5

3

15

Počet účastníků vzdělávací akce

1-5

2

10

Provádění vzdělávání na akci oprávněnou organizací/osobou

1-5

1

5

Naplnění priorit dotačního programu

0-5

2

10

Posouzení regionálního významu

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0, 5

2

10

Rozsah bodové škály

Váha bodů

Max. počet
bodů

0, 5

2

10

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 6

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 7

Naplnění priorit dotačního programu

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 8

Specifická hodnotící kritéria pro Účel 9

Posouzení regionálního významu projektu

Naplnění programového prohlášení Rady kraje
Naplnění programového prohlášení Rady kraje

1) Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle součtu bodů získaných v základních hodnotících kritériích, součtu bodů získaných
ve specifických hodnotících kritériích ve všech účelech (v nichž bylo dosaženo alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů),
který je vydělen počtem těchto účelů, součtu bodů získaných v kritériu Posouzení regionálního významu a součtu bodů
získaných v kritériu Naplnění programového prohlášení Rady kraje. Dotaci lze poskytnout, pokud žádost o dotaci získá alespoň
60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % nejvyššího možného počtu bodů ve
specifických hodnotících kritériích příslušného účelu. Při rovnosti počtu získaných bodů je pro pořadí žádostí o dotaci rozhodné
datum a čas podání žádosti o dotaci, pokud hodnotící komise nerozhodne jinak.
2) Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i
vyšší než základní 60% hranice.
3) Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze 3 členů věcně příslušného výboru zastupitelstva kraje a
radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru popřípadě náhradníky členů hodnotící komise, a další
přizvané kompetentní osoby, navrhuje věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje. Každý člen hodnotící komise disponuje při
hlasování jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda hodnotící komise. Přizvané kompetentní osoby
nemají hlasovací právo. Termíny jednání hodnotící komise schvaluje věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje na základě
návrhu oddělení krajských dotací.

Povinné
Povinné přílohy
přílohy k žádosti o dotaci
1) Kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu) nebo vyplněný formulář
„Identifikace bankovního účtu“ (dostupný na http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/Download.aspx)
2) Pro účel 1: Propozice (nebo návrh propozic) akcí uvedených v projektu nebo plán pohybových aktivit na celý rok (u
celoročních aktivit)
3) Pro účel 2 a 3: propozice (nebo návrh propozic) projektu/akce
4) Pro účel 4: povrzení příslušného sportovního svazu o činnosti SPS ne starší 3 měsíců
5) Pro účel 5: potvrzení příslušného sportovního svazu o činnosti SCM ne starší 3 měsíců
6) Pro účel 6: vyjádření příslušného sportovního svazu k podávané žádosti s potvrzením o reprezentaci na významné sportovní
soutěži
7) Pro účel 8: potvrzení příslušného sportovního svazu k podávané žádosti s potvrzením o účasti sportovců žadatele v
krajských či vyšších soutěžích/akcích
8) Pro účel 9: propozice nebo jiný nahrazující dokument, který obsahuje časový a programový plán vzdělávací akce nebo
obsah publikace s uvedením zdrojů

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
3) V případě nedoložení elektronické podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková žádost
zařazena do schvalovacího procesu.
4) Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
5) Žadatel o dotaci souhlasí se zařazením do databáze Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zveřejněním údajů o
organizaci, názvu projektu a výši poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.
6) Příjemce dotace je povinen veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního
rozvoje, grantů a dotací, oddělením krajských dotací, vždy označovat číslem smlouvy konkrétního projektu.
7) Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická
evidence, střediska apod.)
8) Jednotlivé výdaje nad 40 000 Kč je příjemce dotace povinen hradit bezhotovostním převodem.
9) Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (v médiích, na webových stránkách apod.) uvést skutečnost, že projekt
je podporován Královéhradeckým krajem, při tom může využít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou umístěny
na dotačním portále http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.
10) Všichni příjemci dotací po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS Závěrečnou zprávu o realizaci
projektu způsobem stanoveným v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
11) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
12) Dobrovolnickou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.
13) Žadatel o dotaci, který se stane příjemcem je povinnen u akcí (mimo pravidelnou činnost) upřesnit 30 dnů před termínem
akce uvedeným v žádosti termín a místo akce emailem kontaktní osobě. Případně zašle nejpozději propozice v platném znění
pokud při podání žádosti přiložil pouze návrh propozic.
14) Celoroční činností v projektu se rozumí pravidelná sportovní aktivita probíhající minimálně 1x týdně po dobu minimálně 9
měsíců v průběhu kalendářního roku.
15) Žadatel je povinen vést evidenci o účastnících projektu (počet, věk, pokud to podmínky dovolují i jmenný seznam) při
všech aktivitách v průběhu konání projektu.
16) Věková kategorie děti a mládež je pro účely projektu stanovena dle směrnic jednotlivých sportů a tak, že o mládež se
jedná po kategorii dospělý. Dospělé osoby smí být zahrnuty pouze v Účelu 1, 3 a 9 a v ostatních případech jen pokud to
dovolují podmínky (trenéři, rozhodčí apod.).
17) V projektech se rozumí krajskou aktivitou činnost, které se účastní sportovci minimálně ze 3 okresů Královéhradeckého
kraje, celostátní aktitou je pak činnost/akce, které se účastní sportovci minimálně ze 7 krajů ČR, za mezinárodní je pak
považováno vše, kde je účast minimálně ze tří zemí + ČR. Pokud složení sportovců z územního hlediska nenaplňuje statut
celostátní či mezinárodní akce, ale přesahuje rámec Královéhradeckého kraje, je akce nazývana nadregionální a je rovna
krajské akci.

18) V popisu musí být uvedeno:
Účel 1 harmonogram, vyhodnocení projektu, zdůvodnění realizace projektu, charakter akce a dopad na Královéhradecký kraj
Účel 2 charakteristika akce a dopad její realizace na Královéhradecký kraj
Účel 3 charakteristika akce a vymezení účastníků s důrazem na zapojení veřejnosti, informace o způsobu propagace akce pro
veřejnost
Účel 4 a 5 krátká charakteristika činnosti a popis rozsahu činnosti centra, popis případné ojedinělosti či zařazení
centra/střediska do systému a dopad při realizaci projektu na Královéhradecký kraj
Účel 6 charakteristika akce, na které sportovci zařazení do projektu reprezentují Královéhradecký kraj (lze nahradit
propozicemi soutěží)
Účel 7 popis výsledků zařazených sportovců do projektu respektive úspěchy žadatele na předešlých ODM a rozsah plánované
přípravy pro připravovanou ODM
Účel 8 chrakteristika celoroční sportovní činnosti a případně popis pořizovaného majetku (jeho umístění, užívání - kým a kde.)
Účel 9 popis projektu lze nahradit úplnou přílohou obsahující podrobný obsah vzdělávacího projektu a jeho odborného
personálního zabezpečení respektive obsah publikace, zabezpečení distribuce a cílové skupiny, pro které je určena včetně
zdrojů, ze kterých bude zpracována.
19) Projekt realizovaný v rámci účelu 1 má podmínku účasti nečlenů žadatele na akci či celoročních aktivitách v poměru účasti
max. 1/3 účastníků registrovaných (členů) žadatele.
20) V projektu realizovaném v účelu 3 musí být celkem minimálně 200 sportovců z toho 2/3 účastníků projektu nesmí být
registrovaným členem žadatele. Akce či aktivita musí být realizována a skutečně obsazena sportovci z alespoň 3 okresů
Královéhradeckého kraje.
21) Pokud projekt pro účel 2 neřeší pořádání mistrovství ČR nebo vyšší soutěže nebo není akcí mimo sotěže v daném sportu
(memoriál, přátelský turnaj apod. ), může žádost o dotaci podat pouze přislušný krajský nebo republikový sportovní svaz
(soutěžní komise). Tato podmínka platí také u krajských soutěží/přeborů pokud se nejedná o pověřenou organizaci, která v
příloze doloží pověření vystavené krajským respektive republikovým svazem.
22) Realizátorem projektu pro Účel 9 musí být oprávněná organizace/osoba na základě platné akreditace MŠMT nebo jinak
oprávněná (získané zdělávání na vysoké škole, vyšší odborné škole, sportovním gymnáziu, poveřená sportovním svazem či
trenérsko-metodické komise daného sportu apod.)
23) Projekt pro účel 9 je limitován poskytnutou dotací max. 2000 Kč na účastníka.
24) Požadavek maximální možné dotace v dotačním programu je limitován počtem účelů zapracovaných v žádosti o dotaci
následovně:
7 a více účelů v žádosti max. 500.000 Kč požadované dotace
6 účelů v žádosti max. 400.000 Kč požadované dotace
5 účelů v žádosti max. 300.000 Kč požadované dotace
4 účely v žádosti max. 250.000 Kč požadované dotace
3 účely v žádosti max 200.000 Kč požadované dotace
2 účely v žádosti max. 150.000 Kč požadované dotace
Žádost pouze na jeden účel max. 100.000 Kč požadované dotace

Způsoby
Způsob doručení
podání žádosti
žádostina
o dotaci
krajský
Královéhradeckému
úřad:
kraji
Žádosti o dotaci se podávají ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci vždy dvěma způsoby:
1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech povinných příloh
a následně
2) v listinné podobě podepsané statutárním zástupcem žadatele o dotaci.
Listinná podoba žádosti o dotaci musí být podána
- osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 23. 02. 2018
nebo
- u poskytovatele poštovních služeb s datem podání do 23. 02. 2018 s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Způsoby
Vzor žádosti
podání
o dotaci
žádosti na krajský úřad:
Vzor vyplněné žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní
Doručení žádosti
osoby na krajský úřad
Mgr. Květuše Panušová - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci na PC, administrace programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 171 e-mail: kpanusova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský - odborné záležitosti v oblasti sport a tělovýchova
Kontakt: odbor školství, tel: 495 817 257, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz
* 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, obdržení 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 Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu peněžních prostředků do jiného dotačního
programu.
Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žádostem o dotaci, které jsou umístěny v zásobníku projektů.

