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Dotační příležitosti pro region

Na území Královéhradeckého kraje v období 2007–2013 bylo v rámci evropských fondů podpořeno více jak 5000
projektů s dotací cca 29 mld. Kč. Samotný Královéhradecký kraj v tomto období realizoval více jak sto projektů
s dotací téměř 3 mld. Kč z fondů EU a národních zdrojů.
Vybrané tematické okruhy projektů Královéhradeckého kraje v období 2007–2013

DOPRAVA
Rozvoj silniční dopravní
infrastruktury
ŠKOLSTVÍ
Centra odborného
vzdělávání
ZDRAVOTNICTVÍ
Přístrojové vybavení
nemocnic
VÝZKUM

ICT

Digitální planetárium
v Hradci Králové

Zavádění
e-Governmentu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

Území soustavy
NATURA 2000

Česko-polského
příhraničí

CESTOVNÍ RUCH

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Archeopark pravěku
ve Všestarech

Solnice - Kvasiny
a Vrchlabí

Dotační management
Centrum investic, rozvoje a inovací zajišťuje rozsáhlé služby v oblasti dotačního managementu od vyhledání
vhodného zdroje financování včetně možné dotace přes zpracování žádosti o dotaci, samotné řízení projektu
až po činnosti potřebné ve fázi udržitelnosti projektů.
vyhledávání vhodného zdroje financování projektového záměru,
příprava projektů včetně zpracování žádostí o dotaci z evropských zdrojů,
realizace a udržitelnost investičních, neinvestičních a mezinárodních projektů,
poradenské, koordinační a expertní činnosti při tvorbě a realizaci projektů,
monitoring a poradenství v oblasti dotačních programů a zdrojů,
organizace veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou,…
info@cirihk.cz
PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2014-2020

Operační programy jako dotační příležitost pro region
Dotace EU na území Královéhradeckého kraje v období 2007-2013

OP Životní prostředí
5,7 mld. Kč
ROP NUTS II
Severovýchod

OP Podnikání
a inovace

5,3 mld. Kč

4,9 mld. Kč
Program rozvoje
venkova

OP Doprava
2,9 mld. Kč
Integrovaný operační
program
1,9 mld. Kč

2,1 mld. Kč

OP Vzdělávání
pro
konkurenceschpnost
1,8 mld. Kč
OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

OP Výzkum a vývoj
pro inovace

1,3 mld. Kč

1,0 mld. Kč
OP Rybářství
0,03 mld. Kč

Nové dotační možnosti pro region v období 2014-2020
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