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Dotační programy 

Královéhradeckého kraje 

2018

• Zaměření koresponduje s Programovým 

prohlášením Rady KHK

• Řídí se Zásadami pro poskytování dotací a 

darů z rozpočtu KHK



Nová struktura krajských dotací

• Snížení počtu programů při rozšíření účelů 

podpory

• Jeden oprávněný žadatel – jedna žádost –

jedna smlouva



Přínosy nové struktury krajských 

dotací

• Zvýšení komfortu při podání žádosti

• Efektivní využití dotace při naplnění účelu

• Prodloužení doby realizace

• Efektivní metodická pomoc



Přínosy nové struktury krajských 

dotací

• Snížení rozsahu dotační smlouvy

• Jednotná pravidla pro celý systém

• Jasné kontrolní mechanismy včetně sankcí



Přínosy nové struktury krajských 

dotací

• Soulad se strategickými dokumenty kraje

• Aplikace nového systému do SW a HW kraje



Dotační oblasti

• Regionální rozvoj

• Cestovní ruch

• Program obnovy venkova



Dotační oblasti

• Vzdělávání

• Kultura a památková péče

• Volnočasové aktivity



Dotační oblasti

• Sport a tělovýchova

• Vrcholový a výkonnostní sport

• Životní prostředí a zemědělství





• V březnu 2018 bude opět vyhlášena soutěž o 

vesnici roku – prestižní soutěž s finanční 

odměnou

• Královéhradecký kraj podporuje finančně i 

organizačně

• Přihlášky do konce dubna 2018 na MMR

• Během května a června bude probíhat 

hodnocení, v srpnu slavnostní vyhlášení a 

předání ocenění



• Cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní 

účasti na rozvoji svého domova

• Pro obce vesnického charakteru s max. 7 500 

obyvateli a zpracovaným vlastním 

strategickým dokumentem zabývajícím se 

rozvojem obce

• Soutěž probíhá v krajském a celostátním kole

• Do celostátního kola postupuje vítězná obec z 

krajského kola



Účast obcí v soutěži Vesnice roku 

2005 - 2016

Rok 2005  13 Rok 2011     37

Rok 2006   32 Rok 2012  20

Rok 2007 21 Rok 2013  31

Rok 2008  32 Rok 2014  33

Rok 2009   20 Rok 2015  17

Rok 2010 50 Rok 2016  32



• V roce 2017 přihlášeno 15 obcí 

• vítězem krajského kola obec Přepychy



Úspěchy v celostátním kole soutěže 

Vesnice roku

• 2013 – Holovousy - 2. místo 

• 2009 – Žernov - 3. místo 

• 2007 – Havlovice - 1. místo 

• 2005 – Šárovcova Lhota - 3. místo 

• Informace na    www.vesniceroku.cz
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