
Volnočasové aktivity
22SMR01 Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících

s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších
dobrovolných pracovníků 

22SMR03 Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)

22SMR04 Táborová činnost 

22SMR05 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

22SMR08 Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro

volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce

Lhůta pro podávání žádostí:

od 8. 11. 2021 (8:00 hod) do 8. 12. 2020 (14:00 hod)

Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje
Mgr. Iva Polednová



Vybrané společné podmínky dotačních programů

▪ Příjemcem dotace nemohou být subjekty, které mají jako hlavní činnost oblast
tělovýchovy a sportu.

▪ V každém dotačním programu lze podat 1 žádost. Spolek nesmí podat současně
projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

▪ V těchto programech jsou pobočné spolky SH ČMS nezpůsobilým žadatelem

▪ Povinnou přílohou projektů je kopie výpisu z běžného účtu + nově nutné
doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu

▪ V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci
realizace projektu fakticky uskutečňován.



22SMR01

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících 

s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a 

dalších dobrovolných pracovníků 
 neinvestiční dotace
 rozmezí dotace 20 000 Kč - 70 000 Kč
 maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích 50 %

 Způsobilí žadatelé:

- spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách,
počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné
členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve
svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží)

- právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (o.p.s., ústavy, obce, města,
školy) mohou v tomto projektu mohou žádat jen na vzdělávání

Objem fin. 

prostředků   

1 100 000 Kč



22SMR01
Zaměření

 Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz
kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při
drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem
a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory).

 Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve
vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na
organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník,
statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit,
přípravu a tisk učebních materiálů.

Priority

 podpora pobočných spolků dětí a mládeže (nejvyšší)

 projekty zahrnující pravidelnou celoroční činnost a vzdělávání pracovníků, v případě žádosti
pouze na obnovu a údržbu odůvodněná potřebnost realizace jako havarijní stav (vysoká)

 podpora aktivit se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní) (střední)



22SMR03
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)

 neinvestiční dotace
 rozmezí dotace 20 000 Kč – 35 000 Kč
 maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích 50 %

 Způsobilí žadatelé:

- spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto
skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70%
členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo
mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých
stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a
mládeží)

- právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost

Objem fin. 

prostředků

150 000 Kč



22SMR03
Zaměření

 Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do
26 let s krajskou působností (tedy akce, do kterých se zapojí účastníci
buď minimálně 150 osob do 26 let z KHK nebo z minimálně tří
územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého
kraje a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let).

Priority

 podpora jednorázových akcí, které mají doloženu minimálně tříletou
tradici (nejvyšší)

 soubor 3 a více akcí v projektu (vysoká)

 podpora akcí se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální,
zdravotní) (střední)



22SMR04
Táborová činnost

 neinvestiční dotace
 rozmezí dotace 20 000 Kč – 35 000 Kč
 maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích 50 %

 Způsobilí žadatelé:

- spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto
skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70%
členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo
mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých
stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a
mládeží)

- právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost

Objem fin. 

prostředků

350 000 Kč



22SMR04
Zaměření

 Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
pořádaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na
dobu delší než 5 dní.

Priority

 podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení
celoroční činnosti (nejvyšší)

 podpora táborů pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti
(vysoká)

 podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže
(sociální, zdravotní) nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými
spolky(střední)



22SMR05
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

 neinvestiční dotace

 rozmezí dotace – projekty na propagaci předsednictví ČR v EU
(pouze pro právnické osoby vykonávající činnost školy)
20 000 Kč – 50 000 Kč

– ostatní projekty zaměřené na mezinár. spolupráci
20 000 Kč – 40 000 Kč

 maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích 80 %

 Způsobilí žadatelé:

- spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace s mezinárodním
prvkem, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,
fyzické osoby podnikající a vyvíjející veřejně prospěšnou činnost

Objem fin. 

prostředků

130 000 Kč



22SMR05

Zaměření

 Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity,
organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v
zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání
mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace
kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

Priority

 podpora projektů na bázi reciprocity (probíhající každoročně minimálně
třetím rokem), propagace předsednictví ČR v Radě EU (nejvyšší)

 projekt určený pro rozvoj jazykových dovedností dětí a mládeže (vysoká)

 podpora účasti na významných mezinárodních akcích a reprezentace
kraje (střední)



22SMR08
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných

pro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce

 investiční dotace
 rozmezí dotace 41 000 Kč – 100 000 Kč
 maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích 50 %

 Způsobilí žadatelé: 

- spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které 
mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve 
stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a 
členové platí pravidelné členské příspěvky), nebo mají charakter NNO 
pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že 
jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).

Objem fin. 

prostředků

600 000 Kč



22SMR08
Účel

 Pomoc při nezbytné modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení
sloužících dětem a mládeži do 26 let

Zaměření

 Vytvářet podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v
Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce
objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Priority

 projekty zaměřené na řešení naléhavé situace, havarijního stavu
(nejvyšší)

 podpora pobočných spolků (vysoká)

 objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži (sociální, zdravotní)
(střední)



22SMR08

Uznatelné výdaje projektu

Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu:

Investiční prostředky - výdaje převyšující 41 tis. Kč u dlouhodobého
hmotného majetku a 60 tis. Kč u dlouhodobého nehmotného majetku):

 úhrada zakázky nebo její části (formou faktury - daňového dokladu) za
pořízení majetku, rekonstrukci a modernizaci majetku

 materiálové výdaje a další nutné výdaje bezprostředně související s
pořízením, rekonstrukcí a modernizací majetku v případě realizace
projektu svépomocí



Naše dotace pomáhají rozvíjet a podněcovat aktivitu dětí

v Královéhradeckém kraji. 

Odměnou nám všem je spokojený dětský úsměv ☺


