
ČISTÁ OBEC, ČISTÉ MĚSTO, ČISTÝ KRAJ 

 

 

Projekt již od roku 2004 podporuje v Královéhradeckém kraji správné třídění komunálních odpadů 
a jejich následné využití. Součástí projektu je informační kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí 
obyvatel o problematice třídění a recyklaci odpadů (vč. zpětného odběru elektrozařízení), a to pomocí 
propagace v regionálním i lokálním tisku, na rozhlasových stanicích, prostřednictvím plakátů, 
informačních letáků, ve veřejné dopravě a na webových stránkách projektu www.cistykraj.cz. 

Informační kampaň probíhající v Královéhradeckém kraji je realizována ve spolupráci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se společnostmi EKO-KOM, a.s.,  ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. 
a Centrem investic, rozvoje a inovací. 

 

Aktivity v oblasti odpadové hospodářství: 

PRO OBCE 

- zlepšení podmínek pro třídění odpadů ve městech a obcích Královéhradeckého kraje - nabídka 
nádob pro sběr tříděných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony a elektroodpad), 
podpora realizace investic v odpadovém hospodářství, příjem žádostí od 25. 4. – 15. 5. 
2017 (více viz dotační program, příloha č. 1), 

- soutěž obcí v třídění odpadů o titul „Čistá obec“ (EKO-KOM), ocenění kolektivního systému 
ASEKOL a ELEKTROWIN,  

- vzdělávání zástupců obcí (semináře pro zástupce ORP a obcí kraje), pořádání exkurzí 
do zařízení zpracování a využití odpadů, 

- letáky, plakáty, samolepky, reklamní předměty, spotová a rozhlasová kampaň, tiskové zprávy 
a další. 

PRO VEŘEJNOST 

- podpora městských slavností a doprovodný program akcí pro veřejnost, 
- komunikační aktivity - letáky, plakáty, tiskové zprávy, spotová kampaň a rozhlasová kampaň, 
- soutěže pro veřejnost a další dle vývoje projektu. 

PRO ŠKOLY 

- soutěž škol „Třídíme s Nikitou“, 
- podpora třídění odpadů ve školských zařízení - projekt košů (pro sběr plastů, papíru a nápojových 

kartonů), papírové boxy (pro sběr plastů, papíru, skla a nápojových kartonů),  
- výukové programy s tématikou odpadového hospodářství do MŠ, ZŠ a SŠ. 

Více informací na stránkách www.cistykraj.cz, tel. č. 495 817 826, email: info@cistykraj.cz  

 

 

http://www.cistykraj.cz/
http://www.cistykraj.cz/
mailto:info@cistykraj.cz


1. Název programu

2. Schválení programu

3.
Lhůta pro podávání žádostí 
o dotaci

4.
Lhůta pro rozhodnutí                         
o žádosti o dotaci

5. Zaměření programu

Program rozvoje KHK

Dotační strategie KHK

POH KHK

7. Typ podpory investiční/neinvestiční dotace

8. Oprávn ěný žadatel

9. Územní vymezení realizace 
programu

Královéhradecký kraj

11.

 -

 -

 -

 -

12.
-

-

- zpracování projektových dokumentací, studií, analýz, výběrová řízení, podání žádosti o dotaci, apod.
-

-

Společný program ve spolupráci s partnery projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" - 
autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a zástupci kolektivních systémů 
zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. je primárně zaměřen na 
podporu sběrných dvorů, sběrných míst a zpevněných stání kontejnerů k plnění povinností 
obcí v oblasti nakládání s komunálními odpady dle platné legislativy a cílů Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje. 

obec a svazek obcí Královéhradeckého kraje

Pravidla pro poskytování finan ční podpory obcím Královéhradeckého kraje na zajišt ění pln ění povinností v 
oblasti nakládání s odpady

zveřejněno na www.kr-kralovehradecky.cz

Zajišt ění pln ění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady

do 60 dnů od ukončení lhůty pro podávání žádostí

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24. 4. 2017

od 25. dubna 2017 do 15. kv ětna 2017 *

* základní výzva k předkládání žádostí o dotace dle bodu 3 může být podle potřeby doplněna navazující opakovanou výzvou.   

6.

Účel, na který m ůže být dotace použita, a uznatelné výdaje

Neuznatelné výdaje projektu

3.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

* uvedená alokace se může zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtovém opatření, zvýšení alokace 
může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, jejichž žádosti byly umístěny v 
zásobníku nevykrytých projektů. 

elektronické zabezpečovací systémy sběrných dvorů a sběrných míst, např. kamerový systém, fotopast, alarm, apod.,

technika mobilního svozu kontejnerů, motorová vozidla, domácí kompostéry, technika k údržbě zeleně, nákup nemovitostí

vybudování zázemí obsluhy sběrného dvora nebo pořízení primárního vybavení k provozování sběrného dvora; program 
není určen pro zřizování nových sběrných dvorů

DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat, cestovní náhrady, občerstvení, stravování, výdaje na telefon, internet, 
poštovné, pokuty, penále, úhrada úvěrů a půjček

10.

4.2.1 Podpora efektivního a ekologického odpadového hospodářství

5.3. Odpadové hospodářství a kvalita ovzduší

Vazba na strategické dokumenty Královéhradeckého kr aje

ostatní náklady, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu

3.2. Nakládání s komunálními odpady

prostředky ke shromažďování komunálních odpadů, zejména biologicky rozložitelných odpadů, jedlých tuků a olejů, kovů a 
nebezpečných odpadů na sběrných dvorech, sběrných místech a stání kontejnerů, tj. sběrové nádoby, kontejnery otevřené 
a uzavřené, sudy na kapalné odpady, apod., dále doprovodná zařízení k vážení, manipulaci a zpracování odpadů na 
sběrných dvorech a místech např. váha, manipulační nářadí, štěpkovač dřevního odpadu. 

drobné stavby a stavební úpravy sběrných dvorů, sběrných míst a stání kontejnerů v návaznosti na pořizované vybavení z 
tohoto programu nebo od partnera projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj", např. vybudování přístřešku, zpevněné 
plochy, oplocení, brány,

pořízené výrobky a technologie musí být nové, musí splňovat obecné požadavky bezpečnosti a technické požadavky pro 
uvedení na trh (prohlášení o shodě) dle platné legislativy. Volba parametrů, velikosti a provedení pořizovaného vybavení je 
v kompetenci žadatele.  

Předpokládaný celkový objem pen ěžních prost ředků vyčleněných v 
rozpo čtu KHK na podporu stanoveného ú čelu

910.000,- Kč *



13.

minimální výše dotace 10.000

maximální výše dotace 150.000 Kč

maximální podíl dotace na uznatelných výdajích žádosti    70 %

veřejná podpora

způsob čerpání dotace

14.

a)

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

b) Body

1–5

1–5

1–5

1–5

20

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

do rozpočtu projektu v žádosti o dotaci uvede žadatel pouze uznatelné náklady dle těchto pravidel, a to v členění na náklady 
investiční povahy (předmět dotace bude v účetnictví žadatele veden jako dlouhodobý hmotný majetek) nebo neinvestiční 
povahy (drobný hmotný majetek), kombinace obou druhů nákladů v jedné žádosti je možná. 

žadatel pln ě odpovídá za správné zařazení uznatelných nákladů projektu na investiční (dlouhodobý hmotný majetek) a 
neinvestiční (drobný hmotný majetek) v rámci svého účtování o majetku, změnit tuto klasifikaci v průběhu realizace projektu 
není možné, žadatel rovněž v žádosti o dotaci závazně určí případné uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu,

Hodnocení předložených žádostí bude provedeno dle shora uvedených kritérií. V hodnocení žádostí o dotaci je možné 
získat maximálně 20 bodů. V případě dosaženého shodného bodového ohodnocení více žádostí budou                                  
s ohledem na omezené finanční prostředky uspokojeny projekty v pořadí podle data a času přijetí žádosti o dotaci 
podatelnou poskytovatele dotace. 

zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.

poskytnutí, čerpání, využití, vyúčtování dotace a podmínky pro případné vrácení dotace se dále řídí podmínkami 
specifikovanými v dotační smlouvě, 
příjemce dotace je povinen zajistit publicitu projektu a uvádět Královéhradecký kraj jako poskytovatele části finančních 
prostředků, při použití loga poskytovatele je příjemce dotace povinen dodržet pravidla pro jeho použití dostupné na:  
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz v sekci dokumentů ke stažení,

Ostatní podmínky programu

příjemce dotace je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s platnou legislativou včetně dodržení 
zásad transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,

Formální náležitosti a oprávn ěnost žádosti o dotaci (dále též "žádost"):

žádost byla doručena ve lhůtě pro podávání žádostí dle bodu 15 pravidel

úroveň zapojení partnerů projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" 

předmět žádosti je v souladu se zaměřením programu 

společně se žádostí byly dodány všechny povinné přílohy dle žádosti

Formální kontrola a hodnocení žádostí o dotaci

kvalita zpracovaného projektu, tj. podrobný popis a zdůvodnění projektu, rozpočet projektu  

Rozsah a podíl dotace na projekt a platební podmínk y

Pokud chybí některá z náležitostí dle bodu 14 a), bude žadatel vyzván poskytovatelem dotace k doplnění. Možnost doplnění 
se však netýká těch náležitostí, které jsou předmětem hodnocení dle bodu 14 b). V případě, že předmět žádosti nebude v 
souladu se zaměřením programu dle bodu 11, žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

účtování a úhrada všech uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti o dotaci musí být provedena v rámci 
navrženého časového intervalu realizace projektu dle žádosti o dotaci, nejdříve od 1. 1. 2017 a nejpozději do 30. 9. 2018, 

žádost je řádně vyplněna a podepsána osobou oprávněnou k zastupování žadatele

Hodnotící kritéria:

reálný dopad projektu z pohledu řešeného spádového území a stavu před realizací projektu

dotaci nelze poskytnout na projekt, který bude k datu podpisu smlouvy účetně a finančně ukončen (budou vyúčtovány                  
a uhrazeny všechny uznatelné náklady dle žádosti o dotaci),

celkový maximální po čet bod ů 

výše podílu dotace na celkových uznatelných nákladech

předmětem rozpočtu projektu v žádosti o dotaci nejsou prostředky a vybavení souběžně pořizované a financované od 
partnerů projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" dle bodu 5 

Dotace je poskytována na základě žádosti o dotaci. Poskytnutí je posuzováno dle platných 
pravidel Evropské unie (dále jen EU) o poskytnutí veřejné podpory. Finanční prostředky 
mohou být poskytnuty jako malá podpora v režimu de minimis a vztahují se na ni pravidla EU, 
nebo jako bloková výjimka podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace po 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Čerpání i využití 
těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které budou specifikovány v této 
smlouvě.



16.

Adresa pro doru čení: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:

17.
Příloha 1: 
Příloha 2: Formulář dílčího vyúčtování dotace na konci kalendářního roku
Příloha 3: 

Přílohy

Zveřejnění pravidel, doru čení žádosti o dotaci

Pravidla programu jsou zveřejněna na www.kr-kralovehradecky.cz v sekci "Krajské dotační programy pro rok 2017, oblast 
Životní prostředí a zemědělství", přičemž lhůta k předkládání žádostí o dotaci běží od 25. 4. 2017 do 15. 5. 2017.

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování projektu

Formulář žádosti o poskytnutí dotace

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje po 
termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé žádostí o dotaci budou                   
o výsledku dotačního řízení písemně vyrozuměni. 

Kompletní žádost o poskytnutí dotace včetně povinných p říloh  dle přílohy č. 1 pravidel musí být nejpozd ěji do                                
15. 5. 2017 doručena v písemné podobě na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ing. Ondřej Slavík, oslavik@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 318


