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DOTAČNÍ PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

Číselné označení dotačního programu: 22RRDU2 

Slovní označení dotačního programu:    Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek 

v Královéhradeckém kraji 

Dotační program schválen   Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.09.2021 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci  od 09.12.2021 (8:00 hod.) do 17.01.2022 (14:00 hod.)  
v aplikaci DOTIS 
 

Lhůta pro následné podání žádosti  
o dotaci z datové schránky žadatele         do 24.01.2022 
o dotaci či její podepsané podoby 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci nejpozději do 31.05.2022 
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných   7 000 000 Kč* 
v rozpočtu KHK na podporu stanovených účelů 
 

 

Zaměření dotačního programu 
 

Odkaz na Strategii rozvoje KHK Opatření 3.1.3 Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility  
Opatření 1.3.2 Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu 

 

Účel 1, na který může být 
dotace použita: 

Rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu 
s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line 
a bike produktů - přípravná fáze 

Důvod podpory stanoveného 
účelu: 

Rozvoj a projektová příprava cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji 
prostřednictvím podpory tvorby projektových dokumentací, výkupu pozemků a 
dalších kroků vedoucích k rozvoji cyklotras a cyklostezek. 

Priority: 

● Projekty realizované na Labské stezce (nejvyšší). 
● Projekty realizované na Kladské stezce, lokalitě Rozkoš, single traily, 

Dobrušské větvi (vysoká). 
● Projekty realizované na cyklotrasách č.14 a č.22 (střední). 

 

 

Účel 2, na který může být 
dotace použita: 

Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu 
s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line 
a bike produktů - realizační fáze 

Důvod podpory stanoveného 
účelu: 

Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji 
prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji 
cyklodopravy. 

Priority: 

● Projekty realizované na Labské stezce (nejvyšší). 
● Projekty realizované na Kladské stezce, lokalitě Rozkoš, single traily, 

Dobrušské větvi (vysoká). 
● Projekty realizované na cyklotrasách č. 14 a č. 22 (střední). 

 

Lokalizace projektů 
 

Projekty realizované na území měst a obcí, DSO, kterými prochází cyklotrasy a cyklostezky definované  

v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. 
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Doba realizace projektů 
 

 01.01.2022 – 30.11.2024 

 

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci 
 

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází cyklotrasy a cyklostezky definované  
v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. 

 

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci 
 

Fyzická a právnická osoba, 
● proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného právního předpisu, 

která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
● která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, 

● která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon 
odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory, 

● která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti, 
● která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném  

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 
 

Uznatelné výdaje projektu 
 

Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu: 
 
Pro účel 1:  

⮚ Projektové dokumentace všech stupňů v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

⮚ Poplatky (např. správní poplatky, poplatky za vynětí ze ZPF, poplatky za zřízení služebnosti apod.). 

⮚ Výkupy pozemků (pozn. do výše ceny v místě a čase obvyklé). 

⮚ Stavební dokumentace. 

⮚ Geodetické práce. 
 

Pro účel 2: 

⮚ Stavební výdaje na trasách, stezkách a okruzích s nimi souvisejících - např. novostavby úseků komunikací 
využité pro vedení trasy (novostavby stezek pro pěší a cyklisty, případně účelových komunikací), stavební 
úpravy stávajících komunikací, stavební úpravy polních a lesních cest, stavební objekty na trasách (např. 
mosty, podchody, propustky), související dopravní značení (svislé i vodorovné), stavební úpravy chodníků v 
souvislosti s budováním cyklotras a cyklostezek apod. 

⮚ Z dotace nelze hradit výdaje spojené s výběrovým řízením. 

 

Neuznatelné výdaje projektu 
 

● Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu. 
● Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci. 
● Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy. 
● Daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně). 
● Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů. 
● Hodnota svépomocné práce vyjádřená v penězích. 

● Mzdy a osobní výdaje a s nimi spojené zákonné odvody vyjma uvedených plateb za provedou práci. 
● Doprovodná infrastruktura 
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Typ, rozmezí a podíl dotace, veřejná podpora 
 

Typ dotace:         investiční / neinvestiční 
dotace 
 

Pro účel 1: Rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií 
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů - přípravná fáze 

Typ dotace: investiční / neinvestiční 

Rozmezí dotace: 40 000 Kč – 2 000 000 Kč 

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 80 % 

Pro účel 2: Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální 
strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů - realizační fáze 

Typ dotace: investiční / neinvestiční 

Rozmezí dotace: 40 000 Kč – 4 000 000 Kč 

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 % 

 
Veřejná podpora Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí veřejné podpory. 

Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de minimis dle Nařízení komise (EU) 
1407/2013. 

 

Hodnocení žádosti o dotaci 

 
Formální náležitosti žádosti o dotaci – správnost uvedených údajů. 
Formální chyby lze odstranit do pěti kalendářních dnů na základě výzvy administrátora dotačního programu.  
V případě nedoložení správných údajů na výzvu v daném termínu, bude žádost o dotaci vyřazena z dalšího procesu 
hodnocení. 
 

Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti  o dotaci, 
správné zařazení do dotačního programu (soulad s účelem dotačního programu), podepsaná podoba žádosti o dotaci 
nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci, splnění dalších podmínek dotačního programu, 
doložení všech povinných příloh. V případě nesplnění přijatelnosti žádosti o dotaci bude tato žádost vyřazena z dalšího 
procesu hodnocení. 
 

Základní hodnotící kritéria 
Rozsah bodové 

škály 
Váha bodů 

v bodové škále 
Maximální 
počet bodů 

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost 1 - 5 5 25 

Kvalita rozpočtu  1 - 5 4 20 

 
 

Specifická hodnotící kritéria – Účel 1 
Rozsah bodové 

škály 
Váha bodů 

v bodové škále 
Maximální 
počet bodů 

Naplnění priorit programu 1, 3, 5 3 15 

Majetkoprávní zajištění pozemků 1, 3, 5 2  10  

Dopad do území 1, 3, 4 5 20 

 
 

Specifická hodnotící kritéria – Účel 2 
Rozsah bodové 

škály 
Váha bodů 

v bodové škále 
Maximální 
počet bodů 

Naplnění priorit programu 1, 3, 5 2 10 

Dopad do území 2, 3, 4 5 20 

Stav připravenosti projektu 1, 5 3 15 
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Posouzení regionálního významu 
Rozsah bodové 

škály 
Váha bodů 

v bodové škále 
Maximální 
počet bodů 

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení 
kraje) 

1, 3, 5 2  10      

Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje. Žadatelům o programovou dotaci, jejichž žádost nezíská alespoň 60 % 

nejvyššího možného počtu bodů, se dotace neposkytne. Při přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než 

základní 60% hranice. Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze třech členů věcně 

příslušného výboru zastupitelstva kraje a radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru, 

popřípadě náhradníky členů hodnotící komise, navrhuje radní odpovědný za danou oblast a jmenuje rada kraje. Každý 

člen hodnotící komise disponuje při hlasování jedním hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda 

hodnotící komise. Termín jednání hodnotící komise navrhne radní odpovědný za danou oblast a schválí rada kraje. 

 

Přílohy k žádosti o dotaci 
 

Obecné - pro všechny účely: 
 

● Výpis z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu). 
● Mapové podklady tras podložené souhlasnými prohlášeními vlastníků (minimálně 80 % plochy dotčené trasy, 

do konce realizace projektu nutno doložit 100 %), předběžnými stanovisky dotčených orgánů a institucí. 
 

Pro účel 2: 
 

● Doložení pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu nebo stavebního povolení, respektive 
doložení stavu připravenosti projektu. 

 
Povinné přílohy se dokládají pouze v elektronické podobě ve lhůtě pro podání žádosti o  dotaci v aplikaci 
DOTIS, a to ve formátu  pdf, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .txt, .ppt, .pptx o maximální velikosti 2 MB. 

 

Další podmínky dotačního programu 
 

1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
2) V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, 

nebude taková žádost zařazena do schvalovacího procesu. 
3) Pokud žadatel předkládá v daném dotačním kole více žádostí, lze shodné povinné přílohy předložit pouze  

k jedné žádosti a u zbývajících žádostí uvést odkaz na umístění povinných příloh. 
4) Před uvolněním peněžních prostředků příjemce dotace doloží rozhodnutí k předchozímu stupni (zahrnuje-li 

projekt PD ke stavebnímu povolení doložit pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení, 
apod.). 

 

Způsob doručení žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji 
 

Odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) do 17.01.2022 do 14:00 hod. 
 
Následně nutno podat do 24.01.2022 jedním z následujících způsobů: 
 

▪ zasláním dokumentu do datové schránky Královéhradeckého kraje gcgbp3q z datové schránky žadatele  
o dotaci v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) 

▪ zasláním dokumentu podepsaného zaručeným elektronickým/kvalifikovaným podpisem (podepsané k tomu 
oprávněnou osobou) na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na e-mail: posta@kr-
kralovehradecky.cz 

▪ v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) na podatelnu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

▪ v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) u poskytovatele poštovních služeb s uvedením 
adresy: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
oddělení krajských dotací 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
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Vzor žádosti o dotaci 
 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1 

 

Kontaktní osoby 
 

Andrea Mazurová – obsahové náležitosti žádosti o dotaci, vyplňování žádosti o dotaci v PC, administrace dotačního 
programu 
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 497, 725 920 596, e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz 
Bc. Jakub Klimeš – odborné záležitosti včetně specifických kritérií 
Kontakt: oddělení regionálního rozvoje, tel.: 495 817 484, 736 752 806, e-mail: jklimes@kr-kralovehradecky.cz 
 

 
* Tato alokace se může: 
 
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového 

opatření, vratek nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a příslušného penále, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů nebo přesunu 
peněžních prostředků z kladného výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok,   

b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu 
peněžních prostředků do jiného dotačního programu. 

Zvýšení alokace může být použito k navýšení objemu poskytnutých dotací, popř. poskytnutí dotací žadatelům o dotaci, 
jejichž žádosti byly umístěny v zásobníku projektů. 

 
 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

