PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Královéhradeckého kraje 2018
pracovní skupina RSK „Obce a města“ a „Venkov“ dne 18. září 2017

Východiska pro tvorbu dotačního programu
18POV01





Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého


Schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na jeho zasedání dne 19. 6. 2017



Účinnost: 1. 9. 2017

Koncepce krajských dotací 2018+

18. září 2017

Diskutované podoby dotačního programu 18POV01
1) podpořit obce Královéhradeckého kraje s méně než 3.000 obyvateli

2) podpořit obce uvedené v bodě 1) + projekty realizované v místní části obce
Královéhradeckého kraje venkovského charakteru (s méně než 3.000 obyvateli),
a to u obcí s 3.000 obyvateli a více

3) podpořit obce paušálně, tj. pevnou částkou na obyvatele

18. září 2017

Podporovaná podoba dotačních programů
18POV01 a 18POV02
•

Varianta 3) nemá velkou podporu. V současné době je podporována varianta 2), se
kterou vyslovil souhlas i Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.

•

Dotační program 18POV01 rozdělit na dva dotační programy se stejným zněním, ale
rozdílnou alokací:
•

50 mil. Kč pro obce s méně než 3.000 obyvateli - 18POV01

•

20 mil. Kč pro obce Královéhradeckého kraje 3.000 obyvateli a více, které mají místní
části venkovského charakteru (s méně než 3.000 obyvateli) – 18POV02

18. září 2017

Podporovaná podoba dotačních programů
18POV01 a 18POV02
•

Víceúčelový dotační program
•

•

podporuje projekty zaměřené na následující účely:
• Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
• Komplexní úpravu veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, opravu
a údržbu místní technické a dopravní infrastruktury
• Obnovu památkového fondu
• Řešení problematiky sucha a povodní společně se zlepšením životního prostředí v obci
• Nakládání s odpady

Nový způsob postupu hodnocení projektů zohledňující víceúčelovost dotačního
programu
•

body za základní hodnotící kritéria (max. 45 bodů) + součet bodů za specifická hodnotící
kritéria, ve kterých bylo dosaženo min. 60 % z nejvyššího možného počtu bodů v daném
účelu (v každém účelu max. 45 bodů), + body za regionální význam udělované gestorem
daného dotačního programu (max. 10 bodů)
18. září 2017

Podporovaná podoba dotačních programů
18POV01 a 18POV02
•

Veřejná podpora
•

Každý případ bude posuzován individuálně – nebude plošně aplikován režim de minimis

•

Probíhají práce na nové podobě Dotačního portálu Královéhradeckého kraje

•

Plánuje se možnost podávání žádostí o dotaci uznávaným elektronickým
podpisem

18. září 2017

Hlavní změny navrhované pro rok 2018
•

Zpřehlednění možností financování realizace projektů pro obce (koncentrace do
jednoho dotačního programu) => zvýšení komfortu pro žadatele o dotaci

•

Snížení počtu žádostí o dotaci podaných jedním žadatelem o dotaci (1 žádost
o dotaci na více účelů), a tím i nižší počet smluv poskytnutí dotace (nižší
administrativní zátěž na straně žadatele o dotaci)

•

Dvouletý dotační program

•

Větší otevřenost dotačního programu pro žadatele o dotaci (definování pouze
neuznatelných výdajů)

•

Možnost využít dotaci až do max. % podílu dotace na uznatelných výdajích,
stanoveného příslušným dotačním programem
18. září 2017

Děkuji za pozornost.
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.
vedoucí oddělení krajských dotací
tel.: 495 817 174, 702 209 353
e-mail: mmejstrik@kr-kralovehradecky.cz

18. září 2017

