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Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje
Vážení spoluobčané, zástupci místních samospráv a občanské
společnosti, podnikatelé,
posláním samosprávy Pardubického kraje je pečovat o území a rozvoj
celého regionu a trvale usilovat o spokojený život všech jeho obyvatel.
V praxi to představuje celou řadu aktivit v mnoha oblastech. Ty
nejzásadnější z nich, jako jsou zdravotnictví, školství nebo doprava,
kraj zajišťuje přímo prostřednictvím vlastních organizací. Žádná veřejná
instituce však nemůže zcela obsáhnout všechny oblasti občanského
života.
Zde se proto nabízí prostor pro Vás, jelikož máte možnost
připravovat projekty, které vycházejí ze znalosti věci, a které vznikají
v jádru problému. Výsledek pak v dané lokalitě velmi často předčí
celoplošné programy řízené shora.
Pardubický kraj proto každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje část
finančních prostředků na podporu smysluplných a udržitelných
projektů, které doplňují aktivity přímo krajem spravované.
Brožura, kterou máte nyní možnost držet v rukou, Vám přináší stručnou
a ucelenou informaci o všech vyhlášených dotačních programech na
rok 2022. Naleznete zde i základní podmínky jejich čerpání a další
důležité údaje. Pro rok 2022 je novinkou zohlednění takzvané územní
dimenze, kdy chceme zvýšenou mírou podpory pomoci
znevýhodněným regionům a obcím.
Věřím, že naši pomoc uvítáte a doufám, že i zásluhou tohoto přehledu
budou krajské finanční prostředky rozděleny co nejúčelněji tak, aby
v maximální možné míře pozitivně ovlivnily život v našem kraji.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
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Dotační programy Pardubického kraje
Pardubický kraj vyhlašuje
v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

každoročně

dotační

programy

zejména

územní plánování
regionální rozvoj
ekologická výchova
péče o životní prostředí
podpora začínajících včelařů
cestovní ruch
sport a volnočasové aktivity
kultura a památková péče
spolupráce se zahraničními regiony
bezpečnost silničního provozu
zdravotnictví
sociální věci a neziskový sektor
dobrovolní hasiči obcí a ostatní složky IZS
rozvoj venkova

Kromě programů uvedených v této brožuře může dojít k vyhlášení dalších
programů, na základě jejich schválení v Radě Pardubického kraje.
Dotace jsou poskytovány na základě jednotlivých programů, které schvaluje
Rada Pardubického kraje a jsou zveřejňovány na úřední desce krajského
úřadu a na internetové stránce Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz;
odkaz Dotace. V textu konkrétního dotačního programu tedy naleznete
podrobné informace a podmínky, včetně formulářů žádosti o poskytnutí
dotace, textu vzorové smlouvy a formulářů vyúčtování dotace.
Vyhlášené dotační programy se řídí Zásadami poskytování programových
dotací. Předpokládaný finanční objem jednotlivých programů je závislý na
schválení rozpočtu Pardubického kraje v příslušném roce.
U jednotlivých programů jsou pro předkládání žádostí uvedeny konkrétní
termíny v roce 2022. Na další roky termíny nejsou dosud známy, ale budou
stanoveny obdobným způsobem.
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Územní dimenze dotačních programů
Cílem Pardubického kraje je vyvážený a udržitelný rozvoj území s klesajícími
územními disparitami. K efektivnímu využití dostupných zdrojů k podpoře
vyváženého rozvoje napomáhá vymezení problémových regionů, tj. regionů,
které vyžadují zvýšenou pozornost při realizaci rozvojových činností kraje.
Vymezení problémových regionů je stanoveno ve Strategii rozvoje
Pardubického kraje 2021 – 2027. Toto vymezení je i podklad pro uplatnění tzv.
územní dimenze při rozvoji kraje.
Jednotlivé krajské dotační programy proto reagují na vymezení problémových
obcí a poskytují žadatelům z jejich území dílčí bonifikaci, která se liší
v návaznosti na vyhlášený dotační program.
Přehled problémových obcí (kategorie 3 a 4) v abecedním pořadí:
Albrechtice, Banín, Bělá u Jevíčka, Bělá nad Svitavou, Běstvina, Bezděčí u
Trnávky, Biskupice (POÚ Jevíčko), Biskupice (POÚ Třemošnice), Bohuňov,
Bojanov, Bor u Skutče, Borušov, Bořice, Bošín, Bousov, Brloh, Březina,
Březinky, Bučina, Budislav, Bukovina nad Labem, Bukovka, Cotkytle, Ctětín,
Čankovice, Časy, Česká Třebová, České Lhotice, České Petrovice, Čistá,
Dědová, Desná, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka,
Dlouhoňovice, Dobříkov, Dolní Újezd, Hamry, Hartinkov, Hartmanice, Hejnice,
Heřmanův Městec, Hlavečník, Hluboká, Honbice, Horka, Horky, Horní
Čermná, Horní Třešňovec, Horní Újezd, Hrádek, Hroubovice, Hrušová,
Chornice, Chotěnov, Chotovice, Chrast, Chrastavec, Chrtníky, Chvaletice,
Chvojenec, Chýšť, Jankovice, Jarošov, Javorník, Jedlová, Jehnědí, Jeníkov,
Jenišovice, Kameničná, Kamenná Horka, Karle, Kasalice, Klášterec nad Orlicí,
Kněžice, Koclířov, Koldín, Korouhev, Koruna, Krasíkov, Krásné, Křenov,
Křižanovice, Kukle, Květná, Lány u Dašic, Lavičné, Leština, Leštinka, Libecina,
Libkov, Lichkov, Linhartice, Lipovec, Líšnice, Lozice, Lubná, Lukavice (POÚ
Žamberk), Luková, Luže, Makov, Malé Výkleky, Malíkov, Míčov-Sušice,
Mikuleč, Miřetice, Mladějov na Moravě, Mladkov, Mladoňovice, Morašice (POÚ
Heřmanův Městec), Morašice (POÚ Litomyšl), Mrákotín, Nabočany, Nasavrky
(POÚ Nasavrky), Nasavrky (POÚ Choceň), Nedvězí, Němčice (POÚ
Pardubice), Neratov, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Opatovec, Osík,
Otradov, Oucmanice, Perálec, Plch, Plchovice, Podhořany u Ronova,
Podůlšany, Pohledy, Pokřikov, Poříčí u Litomyšle, Pravy, Proseč, Prosetín,
Předhradí, Přelovice, Přepychy, Přestavlky, Příluka, Pustina, Radiměř,
Radkov, Rohozná, Rohoznice, Rosice, Rozhovice, Rozhraní, Rozstání,
Rudná, Rybitví, Rybník, Rychnov na Moravě, Řepníky, Řestoky, Řetová,
Řetůvka, Řídký, Sebranice, Seč, Semanín, Sklené, Skořenice, Skuteč,
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Slatina (POÚ Jevíčko), Slatina (POÚ Vysoké Mýto), Slepotice, Sobkovice,
Sopřeč, Sovolusky, Staré Město, Staré Ždánice, Stašov, Stojice, Strakov,
Střemošice, Suchá Lhota, Svatý Jiří, Svratouch, Šedivec, Študlov, Telecí,
Tetov, Tisovec, Trnávka, Trojovice, Trpín, Trusnov, Tržek, Třebařov,
Třebovice, Třibřichy, Tuněchody, Turkovice, Týnišťko, Úherčice, Úhřetice,
Úhřetická Lhota, Včelákov, Vejvanovice, Veliny, Velká Skrovnice, Vidlatá Seč,
Vinary, Víska u Jevíčka, Vlčí Habřina, Vlčkov, Voděrady, Vojtěchov, Voleč,
Vračovice-Orlov, Vrážné, Vrbatův Kostelec, Všeradov, Vysočina, Vyšehněvice,
Zádolí, Zaječice, Zájezdec, Zdechovice, Zderaz, Žampach, Želivsko, Žumberk.
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Podpora pořízení územních plánů
Podporované aktivity:
Podpora pořízení územních plánů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších
předpisů. Cílem programu je konkrétní pomoc orgánům územního plánování
Pardubického kraje, zaměřená na soulad s nadmístními zájmy, vyjádřenými
v dokumentaci kraje, ale i na konkrétní místní potřeby rozvoje obcí.
Podpora se týká etapy územního plánu, která se pořizuje v daném roce.
Možní žadatelé:
Obce s počtem obyvatel do 3 tisíc včetně k 1. 1. 2021
Minimální a maximální výše dotace: 20 tis. – 150 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
 podmínkou přijetí žádosti je schválené zadání územního plánu
 územní plán musí být zpracován v souladu s metodikou digitálního
zpracování územních plánů pro Pardubický kraj (MINIS)
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Iva Štveráková
tel: 466 026 312, e-mail: iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Ing. arch. Jana Marková
tel: 466 026 305, e-mail: jana.markova@pardubickykraj.cz
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Podpora realizace rozvojových projektů v problémových
mikroregionech Pardubického kraje
Podprogram:
Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí
Podporované aktivity:
Podpora
realizace
rozvojových
projektů
investičního
charakteru
v problémových mikroregionech PK. Jedná se o:
 rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a jejich následné
využití pro podnikatelské účely
 výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely
 výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky
pro sektor podnikání a následné využití zainvestovaných ploch pro
podnikatelské účely
 zřízení prostor pro drobné živnostenské podnikání a další služby
obyvatelům
Možní žadatelé:
 obce do 5 000 obyvatel se sídlem v problémových regionech
Pardubického kraje
 právnické osoby, v nichž mají obce do 5 000 obyvatel výrazně
majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3)
Minimální a maximální výše dotace: 100 tis. – 1 mil. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 50 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech PK. Jedná se o
vymezení problémových regionů na úrovni buď jednotlivých obcí nebo obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ Česká Třebová, Třemošnice,
Králíky, Chvaletice, Svitavy, Jevíčko a Moravská Třebová) nebo správních
obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP Králíky, Moravská Třebová, Česká
Třebová a Svitavy).
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
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Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Smejkal, odbor rozvoje
tel.: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, odbor rozvoje
tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz

Podprogram:
Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním
v dotačních nástrojích v období 2021 – 2027
Podporované aktivity:
Zpracování všech částí projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty
s uplatněním v evropských fondech. Může jít o studie proveditelnosti,
vyhledávací a objemové studie, dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby,
studie a podklady pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb., žádost
(dokumentace) o podporu výsledného projektu z fondů EU aj. Dotaci lze použít
i na aktualizaci uvedených dokumentů.
Možní žadatelé:
Obce do 3 000 obyvatel se sídlem v problémových regionech Pardubického
kraje. Žadatel o podporu musí být přímo odpovědný za přípravu a vedení
projektu a nepůsobit jako prostředník.
Minimální a maximální výše dotace: 100 tis. – 200 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech PK. Jedná se o
vymezení problémových regionů na úrovni buď jednotlivých obcí nebo obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ Česká Třebová, Třemošnice,
Králíky, Chvaletice, Svitavy, Jevíčko a Moravská Třebová) nebo správních
obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP Králíky, Moravská Třebová, Česká
Třebová aSvitavy).
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Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Smejkal, odbor rozvoje
tel.: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, odbor rozvoje
tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz
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Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje
regionální podnikatelské aktivity - startovací vouchery
Podporované aktivity:
Investiční a neinvestiční aktivity přímo související s podnikatelskými aktivitami
žadatele
Možní žadatelé:
Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby) podnikající méně než 1
rok a podnikatelské subjekty podnikající 1 – 3 roky
Minimální a maximální výše dotace: 20 tis. Kč – 200 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: Projekty s realizací v ORP Králíky,
Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy 20 %, ve zbylých částech
Pardubického kraje 40%
Další specifické podmínky programu:
Podnikatelské subjekty s dobou podnikání do 1 roku mohou čerpat i investiční
dotace, ostatní mohou využít jen neinvestiční dotace
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
Duben 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Smejkal, odbor rozvoje
tel.: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, odbor rozvoje
tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz
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Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje
regionální podnikatelské aktivity - kreativní vouchery
Podporované aktivity:
Nákup služeb kreativních subjektů, které směřují k vylepšení vyvíjeného či
vyráběného produktu podnikatelských subjektů, zlepšení poskytovaných
služeb podnikatelských subjektů nebo zefektivnění komunikaci směrem ke
klientovi podnikatelských subjektů.
Možní žadatelé:
Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
Minimální a maximální výše dotace: 30 tis Kč. – 100 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 %
Další specifické podmínky programu:
Finanční podpora je určena na úhradu služeb kreativců v souladu s uzavřenou
smlouvou mezi podnikatelským subjektem (Příjemcem kreativního voucheru) a
zástupcem kreativního sektoru (Poskytovatelem kreativních služeb).
Poskytovatelé kreativních služeb musí být vedení v databázi na webu
www.paradnikraj.cz.
Projekt musí být umístěn v problémových obcích Pardubického kraje
vymezených ve Strategii rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
Duben 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Smejkal, odbor rozvoje
tel.: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, odbor rozvoje
tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz
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Podpora zpracování strategických dokumentů obcí
Podporované aktivity:
Program je určen na zpracování (pořízení):
a) Komplexních strategických dokumentů (strategií) obcí komunitním
způsobem. Struktura dokumentu musí být v souladu s „Metodikou
tvorby programu rozvoje obce“. Strategický dokument bude
výsledkem facilitované činnosti jedné skupiny/týmu občanů, včetně
zastupitelů, podnikatelů, zemědělců, zástupců spolků apod.
Uznatelnými výdaji jsou pouze náklady na expertní činnosti facilitátora
(dodavatele výsledné strategie). Jde o kvalifikovanou facilitaci a
přípravu potřebných podkladů pro jednání skupiny/týmu občanů,
jejichž výsledkem bude analytická a návrhová část výsledné strategie.
b) Pasportů majetku obcí (pouze místních komunikací, vodovodu a
kanalizace, veřejného osvětlení a rozhlasu), které obsahují podrobné
digitální informace o poloze, rozsahu a stavu majetku.
Možní žadatelé:
a) obce s počtem obyvatel do 3 tisíc včetně k 1. 1. 2021
b) obce s počtem obyvatel do 1 tisíc včetně k 1. 1. 2021
Minimální a maximální výše dotace:
a) 20 tis. – 100 tis. Kč
b) 10 tis. – 100 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele:
a) 30% (obce do 500 obyvatel), 50 % (obce od 501 do 1 000 obyvatel)
b) pro obě aktivity platí, že pokud se jedná o problémovou obec
vymezenou ve Strategii rozvoje PK 2021 – 2027, výše dotace se
navyšuje o 15%
Další specifické podmínky programu:
Program není určen na zpracování odvětvových strategických dokumentů
např. odvětvové koncepce, generely a územně-plánovací dokumentace.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Smejkal, odbor rozvoje
tel.: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
Ing. Petr Bořek, odbor rozvoje
tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz
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Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
Podporované aktivity:
Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu
na území Pardubického kraje investičního i neinvestičního charakteru. Cílem
programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury CR na území
Pardubického kraje. Specifikace podporovaných aktivit je upřesněna ve výzvě
dotačního programu.
Vymezení žadatelů/příjemců dotace:
Obec, svazek obcí, fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti,
spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se
zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu, v případě
příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace
zřizovatel.
Minimální a maximální výše dotace: 50 tis. – 300 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní
vztahy související s akcí. Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace,
nesmí být po dobu 5 let po ukončení akce převeden příjemcem dotace na
jiného majitele nebo dán jako předmět zástavy.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Bc. Alexandra Jetmarová, odbor rozvoje, oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514,
e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém
kraji
Podporované aktivity:
V rámci programu je podporováno budováni a obnova infrastruktury
bezbariérového cestovního ruchu. Úhrada nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého hmotného majetku, rekonstrukcí, modernizací, opravou a
údržbou dlouhodobého hmotného majetku.
Vymezení žadatelů/příjemců dotace:
Příjemcem dotace může být obec, svazek obcí, fyzická nebo právnická osoba
(obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost,
nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v
oblasti cestovního ruchu, v případě příspěvkových organizací zřízených
obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.
Minimální a maximální výše dotace: 20 tis. – 300 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní
vztahy související s akcí. Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace,
nesmí být po dobu 5 let po ukončení akce převeden příjemcem dotace na
jiného majitele nebo dán jako předmět zástavy.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1.– 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Bc. Alexandra Jetmarová, odbor rozvoje, oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 334, mob.: 724 096 514,
e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Podpora činnosti a provozu turistických informačních center
(TIC) (Program není projednán RPK)
Podporované aktivity:
Program je určen na podporu aktivit TIC na území Pardubického kraje. Cílem
dotačního programu je:
 kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v TIC,
 sběr a aktualizace údajů databanky krajského turistického portálu
www.vychodni-cechy.info
 zapojení jednotlivých TIC do Asociace turistických informačních center ČR
včetně jejich certifikace podle metodiky „Jednotné klasifikace TIC ČR“
Vymezení žadatelů/příjemců dotace:
Příjemcem dotace může být právnická osoba (obec, akciová společnost,
společnost s ručením omezeným, spolek, obecně prospěšná společnost a
jiné) nebo fyzická osoba, která je zřizovatelem nebo provozovatelem TIC na
území Pardubického kraje. Příjemce dotace musí v daném kalendářním roce
provozovat TIC na území Pardubického kraje.
Minimální a maximální výše dotace: max. 300 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 0 %
Další specifické podmínky programu:
Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní
vztahy související s projektem. Hodnotící kritéria programu podporují rozvoj
služeb TIC a aktualizaci dat na krajském turistickém portálu. Majetek, který
bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let po ukončení
projektu převeden příjemcem dotace na jiného majitele nebo dán jako předmět
zástavy.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: červenec 2022
Kontaktní osoby:
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 320
Bc. Alexandra Jetmarová, oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 334, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Programy podpory sportu a volnočasových aktivit
Pro rok 2022 jsou v oblasti sportu a volnočasových aktivit vyhlášeny
následující programy:
1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
 Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
 Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
 Program B3: Podpora sportu pro všechny
 Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
 Program B5: Podpora významných sportovních akcí
 Program F1: Podpora volnočasových aktivit
 Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních
zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních
zařízení a organizací
Podmínky jednotlivých programů jsou uvedeny v následujícím textu.
V rámci programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit může jeden
žadatel podat následující počet žádostí:
 maximálně 2 žádosti na podporu různých aktivit/projektů/akcí napříč
programy B1, B2, B3, B4, B5 a F1. Za každou příspěvkovou
organizaci může její zřizovatel (obec) podat maximálně jednu žádost,
obec samotná, pokud je oprávněným žadatelem, může podat žádosti
dvě.
 maximálně 1 žádost v programu C1. V případě příspěvkových
organizací může jejich zřizovatel (obec) podat žádost za každou
příspěvkovou organizaci i za sebe.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2020: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697, mob.: 702 225 601,
e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz
Ing. Lucie Lebedová – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 212
e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz
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Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
(program B1)
Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do 23
let včetně, tzn. rok narození 1999 a mladší) zajišťované sportovními
organizacemi působícími v Pardubickém kraji.
Popis programu:
Jedná se především o podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot,
svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží
(dále jen „sportovní organizace“) a účastní se pravidelných soutěží. Podpora je
určena na činnost sportovních organizací, zejména na materiálně technické
vybavení, účast a pořádání soutěží a soustředění, náborové akce, odměny
rozhodčích, trenérů (kteří trénují děti a mládež) a podporu jejich účasti na
odborných seminářích a trenérských kurzech v oblasti sportu a tělovýchovy,
dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch apod.
Oprávněný žadatel:
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní
tělovýchovné organizace), která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní
činnost s historií činnosti min. 2 roky a se sídlem v PK.
Program není určen pro obce a svazky obcí.
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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Podpora handicapovaných sportovců
(program B2)
Podpora sportovní činnosti osob se zdravotním postižením v Pardubickém
kraji.
Popis programu:
Podpora sportovní činnosti zdravotně handicapovaných sportovců z PK, jejich
účasti na sportovních akcích a soutěžích v regionu i mimo něj. Podpora
pořádání sportovních akcí pro zdravotně handicapované sportovce v PK.
Oprávněný žadatel:
 právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a
ostatní
tělovýchovné
organizace
zabývající
se
přípravou
handicapovaných sportovců) se sídlem v PK
 fyzická osoba s bydlištěm v PK
 program není určen pro obce, svazky obcí a hasičské spolky
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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Podpora sportu pro všechny
(program B3)
Rozšíření sportovního vyžití občanů v Pardubickém kraji
Popis programu:
Účelem programu je podpora pravidelné zájmové sportovní činnosti a
zlepšení příležitostí zejména dětí, mládeže (do 18 let) a seniorů (65+) k
využívání volného času a podpora rozvoje sportovní činnosti škol a školských
zařízení, které nezřizuje PK. Program není určen pro pořádání akcí a
výkonnostní sport.
Oprávněný žadatel:
 právnická osoba (např. tělocvičné jednoty, svazy
tělovýchovné organizace, obce aj.) se sídlem v PK
 program není určen pro fyzické osoby
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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a

ostatní

Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
(program B4)
Podpora přípravy a účasti talentovaných sportovců a sportovních výběrů a
reprezentací PK, zejména dětí a mládeže, na významných sportovních akcích.
Popis programu:
Účelem programu je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a
individuálních registrovaných sportovců z řad zejména dětí a mládeže na
významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže ČR,
mistrovství Evropy a mistrovství světa, evropský či světový pohár. Finanční
podpora je určena na úhradu nákladů spojených s účastí sportovců a
sportovních kolektivů působících v PK na výše uvedených aktivitách.
Oprávněný žadatel:
 právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a
ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem v PK (výjimkou jsou
krajské svazy reprezentující PK, které nemají sídlo v PK)
 program není určen pro obce a svazky obcí
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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Podpora významných sportovních akcí
(program B5)
Podpora pořádání významných sportovních a tělovýchovných akcí na území
Pardubického kraje.
Popis programu:
Účelem programu je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy
a sportu s historií minimálně 5 let (na území PK) a republikového či
mezinárodního významu. V případě MS, ME, MČR není nutná historie.
Finanční podpora je určena na úhradu nákladů spojených s organizací
sportovní akce konané v PK.
Oprávněný žadatel:
 právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a
ostatní tělovýchovné organizace) pořádající významnou akci v PK
 program není určen pro hasičské spolky
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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Podpora volnočasových aktivit
(program F1)
Podpora rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK, vytváření a
rozšíření stávajících nabídek volnočasových a dalších vybraných aktivit, jak
v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak aktivit určených pro
neorganizované děti a mládež, rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce
s dětmi a mládeží.
Popis programu:
Účelem programu je zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času dětí
a mládeže. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční
činností jednotlivých organizací, na podporu akcí pořádaných těmito
organizacemi (např. tábory mimo příměstské, workshopy, soutěže apod.) Dále
na podporu rozvoje volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které
nejsou zřizovány kraje a posílení činnosti DDM na území Pardubického kraje.
Program není určen organizacím zaměřeným výhradně na sportovní
činnosti (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby apod.).
Oprávněný žadatel:
 právnická osoba (zaměřená na volnočasové aktivity), která byla
založena nejméně 2 roky před datem uzávěrky přijímání žádostí se
sídlem v Pardubickém kraji
 obec jako zřizovatel příspěvkových organizací (DDM, MŠ, ZŠ) za
podmínky, že konečným příjemcem bude příspěvková organizace
Neoprávněný žadatel:
 fyzická osoba (podnikající i nepodnikající)
 organizace zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou, nebo
jednostrannou činností (např. pouze organizováním dětských táborů
bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním
turistických a táborových základen, nebo jiných nemovitostí, zařízení
apod.)
 právnická nebo fyzická osoba, jejíž hlavní činností je oblast činnosti
sportu
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
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Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních
zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních
zařízení a organizací
(program C1)
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a
zařízení, jejichž vlastníkem není PK.
Popis programu:
Program podporuje výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy
apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních
organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Projekt musí být
realizován na území Pardubického kraje. Žadatelem může být vlastník objektu
nebo jeho dlouhodobý nájemce. Příjemce se zavazuje nepřevést majetek
(vyjma inženýrských sítí), který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu
nejméně pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako
předmět zástavy anebo zajišťovacího převodu práva. V odůvodněných
případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit
výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku
pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem
poskytovatele.
Oprávněný žadatel:
 obec s počtem obyvatel do 5 000 k 1. 1. 2022.
 právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a
ostatní tělovýchovné organizace), která byla založena nejméně 2 roky
před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem v Pardubickém kraji.
Minimální a maximální výše dotace: 50 tis. – 300 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % (50 % u obcí)
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Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť
Podporované aktivity:
Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť
v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v
silničním provozu na pozemních komunikacích a dále ke snížení rizika úrazu
dětí v silničním provozu.
Možní žadatelé:
Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí (krajem). Dále
fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, ústav, nadace,
nadační fond a jiné) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního
provozu nebo vzdělávání.
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 150 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
V případě, že projekt je lokalizován na území problémových obcí, které jsou
vymezeny ve Strategii rozvoje Pardubického kraje v části B.3.2. – Problémové
obce vzniká žadateli nárok na 10% bonifikaci. V tomto případě se výše dotace
se zvyšuje ze 70 % na 80 %.
Další specifické podmínky programu:
V rámci tohoto dotačního programu může žadatel získat podporu na jeden
projekt.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Beran Leoš, odbor dopravy, odděleni silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti
tel.: 466 026 663, e-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz
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Podpora začínajících včelařů
Podporované aktivity:
Účelem programu je podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji. Jedná
se o:
 pořízení minimálně třech včelstev,
 pořízení minimálně třech nových nástavkových úlů s oddělitelným
dnem a příslušenstvím,
 pořízení základních včelařských potřeb a pomůcek
 absolvování vzdělávacího programu pro začínající včelaře
Možní žadatelé:
Fyzická osoba, které dosud nevčelaří a nevlastní žádná včelstva s trvalým
bydlištěm na území kraje, starší 18 let, která se zaváže provozovat včelaření
minimálně po dobu tří let od podpisu smlouvy.
Minimální a maximální výše dotace: 12 tis. – 15 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Příjemce je veden zkušeným včelařem a informuje o svém záměru včelařit
příslušnou základní organizaci Českého svazu včelařů. Příjemce je přímo
odpovědný za vlastní včelaření a nesmí působit jako prostředník pro jinou
osobu. Příjemce musí dodržovat zákonné i podzákonné veterinární právní
normy pro chov včel.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
1. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Janoušek, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 475, e-mail: zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Klapková, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 466 026 514, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Obnova úlů v souvislosti s nařízenou likvidací úlů v ohnisku
nákazy moru včelího plodu
Podporované aktivity:
Příspěvek je určen na pořízení nových úlů, jako náhradu za úly protokolárně
zlikvidované (spálené) na stanovišti včelstev s prokázaným výskytem
nebezpečné nákazy moru včelího plodu, a to za podmínky, že žadatel předtím
podal Žádost o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát
vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu
podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Možní žadatelé:
Fyzické osoby (zájmoví včelaři), jejichž bydliště i stanoviště včelstev se
nachází na území Pardubického kraje. Žadatelem může být fyzická osoba,
která dovršila v době podání žádosti věk 18 let. Žadatel musí být přímo
odpovědný za realizaci projektu.
Minimální a maximální výše dotace:
Výpočet výše příspěvku na pořízení nových úlů je stanoven jako rozdíl
vynaložených nákladů za pořízení nových úlů a výše náhrady poskytnuté za
úly zlikvidované v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního
rozpočtu podle § 70 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Maximální cena pro účely výpočtu náhrady za pořízení nových úlů je
akceptována do výše 2 700 Kč za každý jeden nový úl.
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
1. 1. – 30. 9. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Janoušek, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 475, e-mail: zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Klapková, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 514, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Obnova včelstev v souvislosti s prokázanou otravou
včelstev, vzniklou v důsledku použití chemických přípravků
na ochranu a ošetřování porostů a rostlin, pokud nebyl
zjištěn viník otravy
Podporované aktivity:
Příspěvek je určen na pořízení nových včelstev, jako náhradu za včelstva
prokazatelně celá uhynulá v důsledku otravy po použití chemických přípravků
na ochranu a ošetřování porostů a rostlin. Nebyl zjištěný původce otravy.
Maximální počet nových včelstev, pro který lze uplatnit příspěvek, je nejvýše
ve stejných počtech, jako byl počet včelstev uhynulých na otravu.
Možní žadatelé:
Fyzické osoby (zájmoví včelaři), jejichž bydliště i stanoviště včelstev se
nachází na území Pardubického kraje. Žadatelem může být fyzická osoba,
která dovršila v době podání žádosti věk 18 let. Žadatel musí být přímo
odpovědný za realizaci projektu.
Výše dotace:
Výše dotace je stanovena součtem vynaložených pořizovacích nákladů na
nová včelstva, kterými jsou nahrazena včelstva prokazatelně zcela uhynulá
v důsledku otravy způsobené použitím chemických přípravků na ochranu a
ošetřování porostů a rostlin.
Maximální cena pro výpočet je stanovena na 1 400 Kč za nové včelstvo za
předpokladu, že prokazatelně nebyl zjištěný původce otravy.
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
1. 1. – 30. 9. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Janoušek, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 475, e-mail: zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Klapková, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 514, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
Podporované aktivity:
A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením
- projekt do dotačního programu do výše 60 tis. Kč (včetně)
A-2 středisko s ekovýchovným zaměřením, které nemá zaměstnance
s ekovýchovným zaměřením na plný úvazek a má prostory pro
ekovýchovnou činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu
může podat projekt do dotačního programu do výše 65 tis. Kč
(včetně)
Pozn.: Dotační téma A-1 není pro rok 2022 v rámci dotačního programu
vyhlašováno. Zájemci o podporu činnosti ekovýchovného střediska
mohou své žádosti adresovat přímo krajskému úřadu, odboru životního
prostředí a zemědělství. Žádost se podává na stejném formuláři, se
stejnými doklady a ve stejném termínu jako žádosti do dotačních
programů. Žadatel doplní rovněž doklad o hlavním pracovním poměru
na plný úvazek zaměstnance s ekovýchovným zaměřením a doklad o
vlastnictví nebo o dlouhodobém pronájmu prostor pro ekovýchovnou
činnost.
B) Přímé akce pro veřejnost
- projekt do dotačního programu do výše 20 tis. Kč (včetně)
B-1 akce zaměřená především na mládež (předškolní, školní
i středoškolskou)
B-2 akce zaměřená především na ostatní cílové skupiny veřejnosti (např.
věkové, profesní …)
C) Akce pro obecnou veřejnost
- projekt do dotačního programu do výše 20 tis. Kč (včetně)
C-1 osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků,
recyklace odpadů, minimalizace odpadů, propagace využívání
vratných obalů, uvědomělé spotřeby, zdravého životního stylu apod.
C-2 osvěta k úsporám energie, k využití místních energetických zdrojů,
využití biomasy, využívání druhotných surovin
C-3 osvěta v oblasti ekologicky šetrného způsobu dopravy, v oblasti
ekologicky šetrné silniční dopravy, prezentace hodnocení dopadů
užívání jednotlivých druhů dopravy na kvalitu ovzduší a následně na
lidské zdraví
C-4 výstavba, opravy, údržba a provoz naučných stezek
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D) Tiskoviny s ekovýchovnou tematikou
- projekt do dotačního programu do výše 25 tis. Kč (včetně)
D-1 tiskovina periodického charakteru, k datu vyhlášení dotačního
programu vycházela minimálně již tři roky a je převážně určena pro
veřejnost (tj. nikoliv pouze pro členy vlastní organizace)
D-2 tiskovina neperiodického charakteru (informační skládanky, publikace,
sborníky apod.)
D-3 tiskovina s charakterem regionálních učebních textů určená pro
základní, odborné nebo střední školství
Možní žadatelé:
Právnické osoby, založené minimálně šest měsíců před datem vyhlášení
dotačního programu, působící na území Pardubického kraje, typu:
a) nestátní neziskové organizace, tj. spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církve a jejich zařízení
b) neziskové organizace, tj. organizace, které nebyly založeny za účelem
podnikání – školy a školská zařízení a další organizace tohoto typu
nepatřící pod bod a) – (u těch školských či jiných zařízení, u kterých je
zřizovatelem obec, žádá o dotaci zřizovatel, nikoliv zařízení samo)
Minimální a maximální výše dotace:
5 tis. – 60 tis. Kč (jeden žadatel může podat přihlášky do více témat, celková
výše požadované dotace však nesmí přesáhnout uvedenou max. hranici)
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
 dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce
 vyloučeny jsou organizace, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022 do 12:00 hodin
Kontaktní osoby:
RNDr. Vladimír Vrána, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 470, e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
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Péče o životní prostředí
Podporované aktivity:
Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména
na péči o:
 vodní toky a vodní plochy
 prvky územního systému ekologické stability či na jejich realizaci
 cenné botanické či zoologické lokality
Dále mohou být zaměřené na:
 likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů
 odstraňování migračních překážek pro živočichy
Možní žadatelé:
Právnické osoby, založené minimálně šest měsíců před datem vyhlášení
dotačního programu, působící na území Pardubického kraje, typu:
a) nestátní neziskové organizace, tj. spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církve a jejich zařízení;
b) neziskové organizace, tj. organizace, které nebyly založeny za účelem
podnikání – školy a školská zařízení a další organizace tohoto typu
nepatřící pod bod a) – (u těch školských či jiných zařízení, u kterých je
zřizovatelem obec, žádá o dotaci zřizovatel, nikoliv zařízení samo)
Minimální a maximální výše dotace:
5 tis. – 25 tis. Kč (jeden žadatel může podat více přihlášek, celková výše
požadovaných dotací však nesmí přesáhnout uvedenou max. hranici)
Až 30 tis. Kč – projekty realizované v území obcí se špatným životním
prostředím
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
dotační prostředky budou poskytovány pouze na neinvestiční akce
vyloučeny jsou organizace, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022 do 12:00 hodin
Kontaktní osoby:
RNDr. Vladimír Vrána, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 470, e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
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Program obnovy venkova Pardubického kraje
Zastupitelstvo PK schválilo pro poskytování dotací obcím, svazkům obcí
(mikroregionům) a Místním akčním skupinám v rámci Programu obnovy
venkova Zásady, podle kterých je stanoveno podávání jednotlivých žádostí.
Zásady jsou zveřejněny na internetové stránce Pardubického kraje
https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova.
Předpokládaná alokace finančních prostředků na Program obnovy venkova je
závislá na schválení rozpočtu Pardubického kraje v příslušném roce.
Pokyny a odkaz pro vyplnění žádosti zveřejní Pardubický kraj na své webové
stránce.
Účel, na který mohou být finanční prostředky poskytnuty
Dotační titul 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání
obce
Dotaci lze použít zejména na:
 obecní úřady, základní a mateřské školy, víceúčelová a kulturní centra
pro volnočasové aktivity, knihovny, obytné budovy, hasičské zbrojnice,
tělovýchovná zařízení, sportoviště, čekárny na zastávkách hromadné
dopravy, drobné sakrální stavby a případné další stavby ve vlastnictví
obce
 opravy, obnovy, výstavby či rekonstrukce budov nebo staveb (např.
obecní úřad/radnice, školské zařízení sportovní a kulturní zařízení)
 revitalizaci a obnovu veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny,
liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa pro setkávání s občany), včetně
mobiliáře (parkové lavičky, odpadkové koše, nádoby na květiny,
stojany na kola, pítka, kašny a veřejné přístřešky), herní prvky pro
dětská hřiště, techniku na údržbu zeleně
 výměny sloupů veřejného osvětlení a svítidel, rozšíření veřejného
osvětlení a rozhlasu
 rekonstrukce a modernizace místních komunikací v zájmu zajištění
dostupnosti, opravy povrchu komunikací, opravy a výstavby chodníků,
odstavných ploch a parkovišť
 zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů, nákup
sběrných nádob a kontejnerů, zařízení na drcení odpadu, výstavbu
zpevněné plochy včetně oplocení
 u úroků z úvěrů lze realizovat projekty k rekonstrukci a zřízení
občanské vybavenosti, technické infrastruktury; dotovat lze i úvěr
poskytnutý na nákup budov a pozemků nezbytných pro realizaci
projektu
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Dotační titul 2: Prodejny
Prodejny s regionálními produkty
Musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je obec
 budova prodejny je v majetku obce, provozovatelem prodejny je
podnikající fyzická nebo právnická osoba
 budova prodejny je v majetku podnikající fyzické nebo právnické
osoby, obec poskytuje příspěvek na provoz prodejny
 budova prodejny je majetkem jiného vlastníka, provozovatelem
prodejny je obec.
Pojízdné prodejny s regionálními produkty
Musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec
 vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je
podnikající fyzická nebo právnická osoba
 vozidlo pojízdné prodejny je v majetku podnikající fyzické nebo
právnické osoby, obec poskytuje příspěvek na provoz prodejny
 jedná se o nákup vozidla pojízdné prodejny
Dotační titul 3: Projekty venkovských mikroregionů
Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace
regionálních produktů
Projekty venkovských mikroregionů
Předmětem podpory jsou realizace projektů, které přesahují možnosti
a potřeby jedné obce nebo jejich význam a přínos zasahuje do více obcí
(např. rozvoj infrastruktury, péče o krajinu aj.).
Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních potravin
Předmětem podpory jsou projekty rozvoje území MAS a podpora propagace
regionálních potravin.
Dotační titul 4: Podpora komunálních traktorů
Předmětem podpory je pořízení komunálního traktoru, včetně příslušenství,
pro potřeby obce.
Maximální výše dotace v jednotlivých případech
Dotační titul 1
Maximální výše dotace může činit nejvýše 1 000 000 Kč v běžném roce,
přičemž procentní podíl dotace na celkových nákladech může činit v případě
obce do 100 obyvatel maximálně 100 % z celkových uznatelných výdajů,
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obce od 100 do 300 obyvatel maximálně 60 % z celkových uznatelných
výdajů, a obce od 300 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných
výdajů.
Dotační titul 2
Podmínky pro dotační titul 2:
A. Základní podmínky pro poskytnutí dotace – uplatní se pro všechny
žadatele o podporu z dotačního titulu 2
Dotaci lze poskytnout maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů
v roce, který předchází roku podání žádosti, přičemž sortiment prodejny musí
obsahovat alespoň dva produkty MLS a zároveň musí být dodržena podmínka
povinné publicity projektu MLS Pardubického kraje (vyvěšení plakátu
informujícího o projektu MLS Pardubického kraje na viditelném místě
v prodejně či ve výloze, letáky o projektu volně k dispozici na prodejně apod.).
Maximální výše dotace v případě splnění podmínek pouze podle bodu A
(tj. nikoliv zároveň B) smí činit nejvýše 120 000 Kč.
B. Podmínky umožňující navýšení poskytnuté dotace podílem
regionálních potravin
Pro účely tohoto dotačního titulu jsou stanoveny následující kategorie
regionálních potravin, včetně jejich povinného procentuálního zastoupení
v sortimentu prodejny:
 pečivo – 50 % z celkového ročního objemu pečiva ze sortimentu prodejny
 maso, uzeniny – 50 % z celkového ročního objemu masa a uzenin ze
sortimentu prodejny
 mlékárenské výrobky – 50 % z celkového ročního objemu mlékárenských
výrobků ze sortimentu prodejny
 nápoje (pivo, limonády) – 50 % z celkového ročního objemu nápojů
ze sortimentu prodejny
V případě, že budou dodrženy základní podmínky dotačního titulu 2 (bod A)
a sortiment prodejny bude obsahovat alespoň jednu kategorii regionálních
produktů (včetně dodržení procentuálního zastoupení), bude poskytnutá
dotace navýšena o částku 10 000 Kč.
V případě, že budou dodrženy základní podmínky dotačního titulu 2 (bod A)
a sortiment prodejny bude obsahovat alespoň dvě kategorie regionálních
produktů (včetně dodržení procentuálního zastoupení), bude poskytnutá
dotace navýšena o částku 20 000 Kč.
V případě, že budou dodrženy základní podmínky dotačního titulu 2 (bod A)
a sortiment prodejny bude obsahovat alespoň tři kategorie regionálních
produktů (včetně dodržení procentuálního zastoupení), bude poskytnutá
dotace navýšena o částku 30 000 Kč.
V případě, že budou dodrženy základní podmínky dotačního titulu 2 (bod A)
a sortiment prodejny bude obsahovat čtyři kategorie regionálních produktů
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(včetně dodržení procentuálního zastoupení), bude poskytnutá dotace
navýšena o částku 40 000 Kč.
Pokud nebudou splněny alespoň základní podmínky (bod A), nemá žadatel
nárok na dotaci z dotačního titulu 2.
Pro žádosti podané pro rok 2022 lze základní podmínky (bod A) splnit
v průběhu roku 2022 po podání žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2022.
Dotační titul 3
Projekty venkovských mikroregionů
Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 1 000 000 Kč,
na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových
uznatelných výdajů.
Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů
Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 200 000 Kč,
na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových
výdajů souvisejících s projekty rozvoje území MAS a podporou propagace
regionálních produktů.
Dotační titul 4
Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 250 000 Kč,
na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových
uznatelných výdajů.
Žadatel může v rámci dotačního titulu 4 podat pouze jednu žádost. Pokud
žadatel podá žádost v dotačním titulu 4, je vyloučeno současně podat žádost
v dotačním titulu 1.
Žadatel může v daném dotačním titulu podat pouze jednu žádost. V případě
převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně
krácena.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být:
 pro dotační titul 1 obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000,
 pro dotační titul 2
 obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou
prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od
501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném
maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000
000 Kč
 obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000 a zároveň
s nejvýše jednou prodejnou v místní části obce pro prodejnu ve své
místní části s nejvýše 700 obyvateli, přičemž z toho pro místní část o
počtu obyvatel od 501 do 700 obyvatel mohou podat žádost pouze při
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průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky
nižším než 4 000 000 Kč
obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000, které provozuje
pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části s počtem obyvatel
nejvýše 500, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu
zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli
pro dotační titul 3 svazek obcí, mikroregion a Místní akční skupina
(MAS)
pro dotační titul 4 obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000

Další specifické podmínky programu
Pro obec, ve které má být akce realizována, musí být zpracován
a zastupitelstvem obce schválen strategický dokument, program obnovy
venkova nebo program rozvoje obce, obsahující minimálně:
 seznam akcí programu obnovy venkova nebo programu rozvoje obce
na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji
hospodářství, akcí k zachování, obnově a udržování venkovské
zástavby, akcí k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské
vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k ochraně a obnově
kulturní krajiny, minimálně pro zbývající časový úsek volebního období
současného zastupitelstva obce (v tomto seznamu jsou zařazeny
všechny akce, tedy nejen ty, na které obec žádá dotaci z krajského
rozpočtu)
 předpokládanou výši nákladů a úvahu o způsobu finančního zajištění
a postupu realizace jednotlivých akcí programu obnovy venkova nebo
programu rozvoje obce
 musí být dosaženo souladu místního programu obnovy venkova nebo
programu rozvoje obce zahrnujícího celou obec nebo její místní část –
sídlo, s cíli Programu obnovy venkova a rozvoje Pardubického kraje
 musí být dosaženo souladu akce s místním programem obnovy
venkova nebo programem rozvoje obce, případně s jeho aktualizací
 majetek pořizovaný, případně zhodnocovaný dotovanou akcí, musí být
výlučně v majetku žadatele a nesmí být převeden po dobu 5 let na
jinou právnickou a fyzickou osobu, počínaje dnem 31. 12.
kalendářního roku, ve kterém má být akce ukončena
 dotace je poskytována na realizaci akce v příslušném kalendářním
roce
 podíl obce může být z části tvořen dodávkou vlastního materiálu
a dobrovolnou prací občanů
 svazek obcí (mikroregion) musí mít zpracovanou rozvojovou strategii
a Místní akční skupina (MAS) strategii komunitně vedeného místního
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rozvoje (SCLLD). Souběh dotací na jednu akci z více dotačních titulů
podle Zásad není přípustný
na projekt podpořený z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů

Lhůta pro podání žádosti
 v případě dotačního titulu 1 v termínu od 1. 12. do 31. 12.
následující kalendářní rok
 v případě dotačního titulu 2 v termínu od 1. 1. do 31. 1.
předcházející kalendářní rok
 v případě dotačního titulu 3 v termínu od 1. 12 do 31. 12
následující kalendářní rok
 v případě dotačního titulu 4 v termínu od 1. 12 do 31. 12.
následující kalendářní rok
Kontaktní osoby:
Ing. Evžen Vokál, DiS., odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 356, e-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz
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pro
pro
pro

Programová dotace na „Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a
odkanalizování) obcí“
Podporované aktivity:
Záměrem dotace je finanční podpora Pardubického kraje k žádostem obcí pro
zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a zneškodňování
odpadních vod:
 pořízení dokumentace k územnímu řízení
 pořízení dokumentace pro stavební řízení
 k realizaci staveb kanalizací a čistíren odpadních vod (v jejich stavební
a technologické části), včetně souvisejících objektů (např. čerpací
stanice) a k rekonstrukci (stavebním úpravám) těchto zařízení
 k realizaci staveb vodovodů, včetně souvisejících objektů, v jejich
stavební a technologické části (např. vodojemy, úpravny vody, ATS
stanice) a k rekonstrukci (stavebním úpravám) těchto zařízení
Možní žadatelé:
Obce o velikosti do 2 tisíc obyvatel (anebo obce do velikosti 5 tisíc obyvatel
pro jejich místní části o velikosti do 2 tisíc obyvatel) anebo svazky obcí
Minimální a maximální výše dotace:
 Pro pořízení dokumentací k územnímu řízení do výše 70 %
pořizovacích nákladů na dokumentaci, max. však do výše 250 tis. Kč.
Minimální výše dotace je 50 tis. Kč.
 Pro pořízení dokumentací pro stavební povolení do výše 70 %
pořizovacích nákladů na dokumentaci, max. však do výše 250 tis. Kč.
Minimální výše dotace je 50 tis. Kč.
 U realizací staveb k zásobování pitnou vodou a staveb pro
odkanalizování a čištění odpadních vod, pokud k nim nelze zabezpečit
finanční prostředky z jiných dotačních zdrojů a kdy nesmí pořizovací
náklady na stavbu přesáhnout částku 6 mil. Kč bez DPH, je
poskytována dotace do výše 70 % nákladů na stavební a
technologickou část stavby, včetně DPH (přičemž obce musí mít
prokazatelně zajištěnu částku ve výši 30 % pořizovacích nákladů na
stavební a technologickou část akce). U rekonstrukcí vodovodů a
kanalizací v jejich stavební a technologické části je to max. 50 %
pořizovacích nákladů včetně DPH.
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Pro spolufinancování staveb k zásobování pitnou vodou a odvádění a
čištění odpadních vod, podpořených ze státního rozpočtu anebo
z rozpočtu Evropské unie, do výše max. 10 % z uznatelných nákladů
na realizaci stavby. Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo
jeho části (etapy) je 8 mil. Kč, z toho v jednom kalendářním roce
nejvýše 4 mil. Kč.

Termíny pro předkládání žádostí jsou stanoveny:
1. 1. – 30. 4. každoročně
Kontaktní osoby:
Ing. Blanka Škařupová, vedoucí oddělení vodního hospodářství
tel.: 466 026 425, e-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz
Ing. Dagmar Brůnová, referent oddělení vodního hospodářství
tel.: 466 026 476, e-mail: dagmar.brunova@pardubickykraj.cz
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Podpora na hospodaření v lesích – těžba kůrovcových
stromů
Podporované aktivity:
Činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu
rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích PK.
Provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva.
Dotační podtitul A – Lesní těžba kůrovcových stromů
Dotační podtitul B – Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany
obcí
Možní žadatelé:
Podtitul A – Určen drobným vlastníkům lesa, jehož výměra nepřesahuje 50
ha a který se nachází na území Pardubického kraje. Žadatelem mohou být
fyzické nebo právnické osoby (obce, města), případně osoby, na které se ve
smyslu ust. § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníků
lesa.
Podtitul B – Určen výhradně obcím jako zřizovatelům jednotek požární
ochrany obcí, a to na kácení kůrovcem napadených stromů, provedené
oprávněnými členy jednotky požární ochrany obce ruční motorovou řetězovou
pilou, která je v majetku obce.
Minimální výše dotace:
Minimální výše dotace je stanovena na 2 000,- Kč.
Výše dotace je stanovena sazbou na technickou jednotku a to 200 Kč za 1 m3
vytěženého kůrovcového dříví.
Další specifické podmínky programu:
Dotační podpora se vztahuje na činnosti (práce) provedené v období od
1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 30. 9. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Jana Sýkorová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 497, e-mail: jana.sykorova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Klapková, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 514, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do
Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického
kraje (2022–2025)
Podporované aktivity:
Podpořeny budou sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb
Pardubického kraje pro aktuální období. Dotace je určena na úhradu běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb dle zákona o sociálních službách v rámci příslušných kapacit
zařazených do Sítě sociálních služeb.
Možní žadatelé:
Fyzické osoby a právnické osoby, které jsou oprávněnými poskytovateli
příslušné sociální služby na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Program není určen pro poskytovatele sociálních služeb
zařazených do Sítě sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby jako
územně samosprávný celek (obec či její organizační složka, svazek obcí)
nebo v právní formě příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je kraj nebo
obec, nebo obchodní společnosti, jejímž zakladatelem nebo většinovým
společníkem je kraj nebo obec.
Minimální a maximální výše dotace: 5 tis. Kč – 3,5 mil. Kč (dle kritérií)
Minimální spoluúčast žadatele: Nutnost zajištění spolufinancování, výše
není definována.
Další specifické podmínky programu:
Program je koncipován jako víceletý program na období 3,5 roku, tj. 1. 1. 2022
– 30. 6. 2025. Program není určen pro financování vybraných druhů sociálních
služeb (pobytová forma odlehčovacích služeb, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022 – 2025: žádosti byly
předkládány na začátku víceletého cyklu, tj. v termínu 4. 11. – 22. 11. 2021
Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí
tel.:466 026 483, 724 496 084, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz
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Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Podporované aktivity:
Veškeré činnosti sociálního charakteru, jež nejsou taxativně vymezeny
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např. dobrovolnictví,
integrace sociálně vyloučených do společnosti včetně cizinců a příslušníků
národnostních a etnických menšin, pracovní uplatnění pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, práce s rizikovou mládeží, pomoc osobám v krizi,
prevence kriminální činnosti, podpora multikulturních aktivit, podpora
vzdělanosti cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, prevence
užívání drog, podpora zvyšování kvality péče, podpora pečujících osob.
V rámci protidrogové politiky jsou podporovány tyto aktivity: programy
zaměřené na léčbu uživatelů legálních drog, vzdělávání v oblasti prevence
užívání drog, mapování drogové scény. V rámci prevence kriminality jsou
podporovány tyto aktivity: probační programy, programy sekundární a terciární
prevence kriminality dětí a mladých dospělých, přímá práce s delikventní a
predelikventní mládeží, programy zaměřené na přímou práci s recidivisty.
Možní žadatelé:
Právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,
spolky a ústavy).
Minimální a maximální výše dotace:
5 tis. Kč – 750 tis. Kč (dle kritérií)
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje. Doba realizace
projektu je v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Ing. Naděžda Ferenčíková, odbor sociálních věcí
tel.: 466 026 226, e-mail: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz
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Program podpory prorodinných aktivit
Podporované aktivity:
Podpora služeb pro rodiny, udržování profesních znalostí a dovedností rodičů
na rodičovské dovolené, pravidelné aktivity pro rodiny, podpora vyhledávání
pěstounských rodin, doprovázení mladých dospělých z pěstounských rodin či
ústavních zařízení.
Možní žadatelé:
Právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,
spolky a ústavy).
Minimální a maximální výše dotace:
5 tis. Kč – 200 tis. Kč (dle kritérií)
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být realizován na území kraje. Doba realizace projektu je
v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz
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Program podpory fundraisingu
Podporované aktivity:
Podpora osobních nákladů fundraiserů, jejichž úkolem je zajištění finančních i
nefinančních zdrojů pro krytí běžných provozních nákladů organizace nebo
pro realizaci podpořeného projektu žadatele (povinná aktivita) a vzdělávání
fundraisera/ů organizace v oblasti fundraisingu.
Možní žadatelé:
Právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,
spolky a ústavy).
Minimální a maximální výše dotace:
10 tis. Kč – 50 tis. Kč (dle kritérií), organizace zvýhodněné územní dimenzí
maximálně 60 tis Kč.
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Činnost organizace nebo projekt musí být realizován na území kraje. Příjemce
dotace nemůže čerpat současně podporu na stejný účel (osobní náklady
fundraisera, vzdělávání a další náklady fundraisera) z jiných zdrojů
Pardubického kraje. Doba realizace je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt
musí být ukončen nejpozději k 30. 4. 2023.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz
Bc. Tereza Dostálová, tel.: 466 026 198, 731 577 037
e-mail: tereza.dostalova@pardubickykraj.cz
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Program podpory sociálního podnikání
Podporované aktivity:
Typ A – Vznik nového sociálního podniku: pořízení právních, poradenských a
vzdělávacích služeb pro založení podniku; vznik byznys plánu a strategických
dokumentů; náklady na dotační management, pořízení neinvestičního a
investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku
ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin.
Typ B – Rozvoj stávajícího SP: rozvojové a vzdělávací aktivity pro
zaměstnance
směřující
k zavádění
integračních,
sociálních
či
environmentálních společenských produktů; vznik obchodní strategie, byznys
plánu pro následný rozvoj sociálního podniku; náklady na nákup dotačního
managamentu (podmíněno podáním žádosti o dotaci z fondů ESF či IROP,
dokladem je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci přiložená
k vyúčtování dotace); pořízení neinvestičního a investičního majetku
sloužícího k rozvoji sociálního podniku v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a
využívaných technologií; marketing a propagace; zajištění stáží a praxí u
studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání (podpora části
mzdových nákladů pracovníků, kteří osobně zajišťují realizaci praxe nebo
stáže studentů a absolventů na pracovišti).
Možní žadatelé:
Fyzické a právnické osoby (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost,
církevní právnická osoba, ústav, nadace, družstvo, sociální družstvo, akciová
společnost, společnost s ručením omezeným a veřejná obchodní společnost.).
Minimální a maximální výše dotace:
10 tis. Kč – 150 tis. Kč (dle kritérií), organizace zvýhodněné územní dimenzí
maximálně 180 tis. Kč.
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být realizován na území kraje, sociální podnik zaměstnává osoby
z cílových skupin s bydlištěm v kraji. Získaná finanční podpora v rámci
dotačního řízení nesmí nahrazovat povinný podíl spolufinancování u projektů
(např. financovaných ze zdrojů EU). Doba realizace projektu je maximálně 12
měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2022.

47

Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz
Bc. Tereza Dostálová, tel.: 466 026 198, 731 577 037
e-mail: tereza.dostalova@pardubickykraj.cz
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Program podpory materiálního zabezpečení sociálních
služeb
Podporované aktivity:
Pořízení a opravy kompenzačních pomůcek sloužících k zajištění poskytování
sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb; pořízení automobilu
sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným
poskytovatelem sociálních služeb; pořízení investičního majetku k zajištění
poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb; zlepšení
zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele
sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku;
rekonstrukce, modernizace a pořízení technického zhodnocení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, a to včetně modernizace k zajištění
poskytování sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb; opravy
a údržba dlouhodobého hmotného majetku a nemovitého majetku potřebné ke
zlepšení poskytované sociální služby.
Možní žadatelé:
Právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,
spolky a ústavy).
Minimální a maximální výše dotace:
10 tis. Kč – 150 tis. Kč (dle kritérií)
Minimální spoluúčast žadatele: 30 %
Další specifické podmínky programu:
Projekt musí být realizován na území kraje, a to registrovaným poskytovatelem
sociální služby zařazeným v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb
Pardubického kraje na příslušný rok. Doba realizace projektu je maximálně 12
měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2022.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz
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Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní
péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost
Podporované aktivity:
Finanční prostředky mohou být využity pouze na:
 mzdové náklady na rezidenta, vyjma mzdových nákladů na rezidenta
hrazených z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, v období od 1. 1.
2023 do 31. 12. 2023
 náklady na realizaci dalších částí vzdělávacího programu v období od
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Možní žadatelé:
Příjemcem dotace může být právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
oprávněná k poskytování zdravotních služeb se sídlem v Pardubickém kraji,
která obdržela rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Výše dotace:
Standardní výše dotace je 60 tis. Kč. V případě, kdy se místo poskytování
zdravotních služeb školitele nachází na území problémové obce, činí výše
podpory na jeden projekt 100 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele: Spoluúčast není stanovena, resp. navazuje
na dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR.
Další specifické podmínky programu:
Dotace bude poskytována na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
pokud příjemce prokáže trvání dotačního vztahu s Ministerstvem zdravotnictví
ČR, tj. za předpokladu udržení rezidenčního místa. Dotace z prostředků kraje
je výhradně určena pro příjemce dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, kteří se
nově zapojili do programu Ministerstva zdravotnictví ČR na rezidenční místa
(rok 2022). Cílem Pardubického kraje je motivovat ke vstupu do programu na
rezidenční místa dosud „nezapojené“ školitele a rezidenty.
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Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022
Kontaktní osoby:
 ve věcech metodiky: Mgr. Bc. Pavel Čech, tel.: 466 026 140,
e-mail: pavel.cech@pardubickykraj.cz
 ve věcech podání žádosti o dotace: Šárka Vlčková, tel.: 466 026 142,
e-mail: sarka.vlckova@pardubickykraj.cz
 ve věcech vyúčtování poskytnuté dotace: Ing. Lubomír Zeman,
tel.: 466 026 443, e-mail: lubomir.zeman@pardubickykraj.cz
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Programová dotace „AED“ (Automatizovaný externí
defibrilátor)
Podporované aktivity:
V rámci programu je podporován nákup AED (Automatizovaný externí
defibrilátor). Cílem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně
lidských životů při využití AED.
Vymezení žadatelů/příjemců dotace:
Příjemcem dotace může být obec do 10 tis. obyvatel.
Maximální výše dotace: 40 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 50 %
Další specifické podmínky programu:
Zařízení bude muset být umístěné na veřejně přístupném místě a napojené na
IZS.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
01. 04. – 31. 05. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Opočenská, odbor zdravotnictví, ekonomické oddělení, tel.:
466 026 565, mob.: 702 226 631,
e-mail: petra.opocenska@pardubickykraj.cz
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Program podpory kultury a památkové péče
Pro účely programu se poskytované podpory člení na následující oblasti:


Podprogram 1 – podpora kulturních aktivit



Podprogram 2 – podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií



Podprogram 3 – podpora památkové péče



Podprogram 4 – podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové
péče
o krajské postupové a národní přehlídky
o dotace



Podprogram 5 – příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná
finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným
Pardubickým krajem



Podprogram 6 – podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie
Pardubice

Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit
Podporované aktivity:
A – tradiční lidová kultura (prezentace projevů tradiční lidové kultury,
předvádění technologií lidových řemesel pro oceněné Nositele)
B – ostatní kulturní aktivity (festivaly a přehlídky s regionální působností,
malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční,
hudební, filmové a výtvarné projekty)
Všechny akce se musí konat na území Pardubického kraje.
Možní žadatelé:
a) neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.),
fyzické osoby, obce do 3 000 obyvatel
b) právnické osoby, obce nad 3 000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové
organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel), dobrovolné svazky obcí
Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované Pardubickým
krajem a státními orgány.
Minimální a maximální výše dotace:
Podprogram A
5 – 20 tis. Kč
Podprogram B
10 – 50 tis. Kč
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Minimální spoluúčast žadatele:
Podprogram A
20 % celkových nákladů
Podprogram B
30 % celkových nákladů – žadatelé a)
50 % celkových nákladů – žadatelé b)
Další specifické podmínky programu:
Program není určen na podporu celoroční a zájezdové činnosti jednotlivců
a kolektivů, oslav výročí obcí a zájmových organizací, sjezdů rodáků obcí, akcí
komerčního charakteru, soutěží vyhlašovaných v oblasti školství a pro školy,
vydávání obecných a městských zpravodajů, novin, neperiodických publikací
apod., krajských a národních přehlídek vyhlašovaných státní příspěvkovou
organizací NIPOS/ARTAMA Praha.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1.– 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče
tel.: 466 026 559, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz

Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí
a galerií
Podporované aktivity:
A1) zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí
A2) zlepšení péče o sbírkový fond (restaurování, konzervování a dokumentaci
sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení, dodavatelské
zpracování sbírky nebo její ucelené části, digitalizace sbírek)
B) činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví
Možní žadatelé:
 fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany,
prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou
činnost) na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané
v CES Ministerstva kultury ČR
 fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na
území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES
Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované Pardubickým
krajem, státem ani jím zřizované organizační složky a příspěvkové organizace.
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Minimální a maximální výše dotace: 10 – 80 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele:
 obce nad 3000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace v min. výši 25
% z jiných zdrojů
 obce do 3000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace, ostatní
žadatelé v min. výši 20 % z jiných zdrojů
Další specifické podmínky programu:
Žadatel může do každého podprogramu podat pouze jednu žádost. Dotaci
nelze použít na pořízení, opravy a stavební úpravy objektů (vzniknou-li, je
možné je hradit pouze v rámci spoluúčasti žadatele), na úhradu mezd žadatele
a příjemce.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče
tel.: 466 026 559, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz

Podprogram 3 – Podpora památkové péče
Podporované aktivity:
A) Stavební obnova kulturních památek
 obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, obnova
roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády,
stavebně-historické průzkumy apod.
B) Restaurování kulturních památek a jejich součástí
 restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění, kamenných
prvků, vitráží apod.
C) Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru
 zachování a obnova drobných objektů místního významu,
neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – např. obnova
božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně jejich
dokumentace apod.
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Možní žadatelé:
Podprogram A, B: Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického
kraje. Ústřední seznam kulturních památek ČR je zpřístupněn na internetové
adrese: pamatkovykatalog.cz
Podprogram C: Vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází,
popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či
pozemků.
Minimální a maximální výše dotace:
Podprogram A, B: min. 50 tis. Kč
Podprogram C: 15 tis. – 50 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele:
 fyzické osoby, neziskové nestátní subjekty, církve, obce s velikostí do
3 tisíc obyvatel a právnické osoby vlastnící nemovitosti v takové obci –
minimálně 20 %.
 obce s velikostí nad 3 tisíce obyvatel a právnické osoby vlastnící
nemovitosti v takové obci – minimálně 40 % celkových nákladů
Další specifické podmínky programu:
Vždy se musí jednat o kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, případně o drobné objekty památkového charakteru.
Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A
(stavební obnova kulturních památek) a jednu žádost do podprogramu B
(restaurování kulturních památek a jejich součástí).
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1.– 31. 1. 2022
Kontaktní osoby:
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče:
 Ing. Jarmila Krejčí, tel.: 466 026 558, e-mail:
jarmila.krejci@pardubickykraj.cz
 Mgr. Michal Drkula, tel.: 466 026 557, e-mail:
michal.drkula@pardubickykraj.cz (ORP Králíky, Moravská Třebová,
Polička, Přelouč a Svitavy)
 Ing. Milan Mariánek, e-mail: milan.marianek@pardubickykraj.cz, tel.:
466 026 169, (ORP Holice, Pardubice, Vysoké Mýto a Žamberk)
 Bc. Tomáš Slonka, tel.: 466 026 562, e-mail:
tomas.slonka@pardubickykraj.cz
 (ORP Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl a Ústí
nad Orlicí)
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Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury
a památkové péče – Krajské postupové a národní přehlídky
Podporované aktivity:
Krajské postupové a národní přehlídky vyhlašované státní příspěvkovou
organizací NIPOS/ARTAMA Praha
Možní žadatelé:
Pořadatelé krajských postupových a národních přehlídek vyhlašovaných
NIPOS/ARTAMA Praha
Minimální a maximální výše dotace: není stanovena
Minimální spoluúčast žadatele:
 není stanovena
 intenzita podpory může činit až 100 % provozních ztrát, tj. záporného
rozdílu mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními
náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost subjektu
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče
tel.: 466 026 559, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury
a památkové péče – Dotace
Podporované aktivity:
 podpora subjektů činných v oblasti kultury, které popularizují kulturní
dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty
Pardubického kraje
 rozvoj společnosti v oblasti kultury a folkloru na bázi národních
a regionálních tradic
 prezentace hudebních děl, divadelní tvorby, pořádání koncertů,
festivalů, přehlídek a výstav, kulturně-vzdělávacích, prezentačních
akcí a tradičních akcí s hlubokými kulturně historickými kořeny
v regionu
 uchování kulturního dědictví a tradic regionu
 zajištění rozvoje, stability, pestrosti a popularizace uměleckého
prostředí, posílení atraktivnosti kultury, podpory mladých umělců i
kulturního povědomí a reprezentace Pardubického kraje
Možní žadatelé:
Subjekty činné v oblasti kultury a památkové péče, které popularizují kulturní
dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty kraje
Minimální spoluúčast žadatele:
Intenzita podpory může činit až 100 % provozních ztrát, tj. záporného rozdílu
mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními náklady na akci,
aktivitu, projekt nebo činnost subjektu.
Bude-li příjemcem obec nad 3 000 obyvatel nebo právnická osoba vlastnící
nemovitost v této obci, nebo právnická i fyzická osoba pořádající kulturní akci
v této obci je povinná spoluúčast 30 %.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022: 3. 1. – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče
tel.: 466 026 559, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na
období 2022–2024
Podporované aktivity:
Zlepšení materiálně-technického vybavení a zlepšení akceschopnosti jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje, tj. příspěvek na nákup
mobilní požární techniky, resp. opravy a nákup požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany, splňujících požadavky příslušných právních
předpisů v oblasti požární ochrany.
Možní žadatelé: obce – zřizovatelé jednotek SDH
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % celkových nákladů
Další specifické podmínky programu:
Program není určen na krytí sportovních a kulturních aktivit v požární ochraně
(např. požární sport apod.), činnost spolků působících na úseku požární
ochrany a na výstavbu, opravu a vybavení požárních zbrojnic obcí nebo
jiných nemovitostí. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok a
nevztahují se na ni obecné předpisy o správním řízení.
Orientační termín pro předkládání žádostí na období 2022 – 2024:
I. kolo: od 1. 11. do 31. 12. předcházejícího roku
II.kolo: od 1. 5. do 30. 6. příslušného kalendářního roku
Kontaktní osoby:
Jitka Špatenková, odbor krizového řízení
tel.: 466 026 371, e-mail: jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz
Aleš Boňatovský, odbor krizového řízení
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
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Podpora nestátních neziskových organizací působících
v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a
krizového řízení na období 2022–2024
Podporované aktivity:
Zlepšení materiálně-technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek
IZS, při naplňování jejich činností, souvisejících s poskytnutím plánované
pomoci na vyžádání nebo k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci
na pořízení, opravu, údržbu, revizi, úpravu nebo rekonstrukci věcného
vybavení souvisejícího s činností ostatních složek IZS (např. komunikační
a navigační prostředky, osobní výstroj, dopravní prostředky a jejich
příslušenství, prostředky pro zajištění nouzového přežití, apod.). Dotace nesmí
být použita na krytí sportovních a kulturních aktivit (např. soutěže, setkání,
semináře, výcvik apod.) a na výstavbu, opravu a vybavení nemovitostí a jejich
pronájmy.
Možní žadatelé:
Nestátní neziskové organizace – ostatní složky IZS aktivně působící na území
Pardubického kraje, které mají s Hasičským záchranným sborem
Pardubického kraje uzavřenou platnou dohodu k poskytnutí plánované pomoci
na vyžádání ve smyslu zákona o IZS nebo dohodu o poskytnutí pomoci.
Minimální spoluúčast žadatele: 10 % celkových nákladů
Další specifické podmínky programu:
Program není určen na krytí sportovních a kulturních aktivit (např. soutěže) a
na výstavbu, opravu a vybavení nemovitostí. Na poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje není právní nárok a nevztahují se na ni obecné předpisy o správním
řízení.
Orientační termín pro předkládání žádostí na roky 2022 – 2024:
od 1. 11. do 31. 12. předcházejícího kalendářního roku
Kontaktní osoby:
Jitka Špatenková, odbor krizového řízení
tel.: 466 026 371, e-mail: jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz
Aleš Boňatovský, odbor krizového řízení
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
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Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, IZS, krizového řízení,
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení
souvisejících tradic na období 2022 – 2024
Podporované aktivity:
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací nebo jimi pořádaných
akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva,
integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, jakými jsou zejména
preventivně výchovná a vzdělávací činnost, publikační činnost, zachování
souvisejících tradic formou pořizování a renovací slavnostních praporů.
Dotace jsou určeny na krytí nákladů neinvestičního charakteru v oblasti:
 preventivně výchovná, propagační a vzdělávací činnost při přípravě
občanů v požární ochraně, ochraně obyvatelstva, přípravě k sebeochraně
a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích
neinvestičního charakteru
 preventivně výchovná, propagační a vzdělávací činnost při přípravě
občanů k obraně státu neinvestičního charakteru
 publikační a informační činnost při tvorbě a vydávání periodických i
neperiodických tematicky zaměřených publikací neinvestičního charakteru
 zachování historických tradic a kulturního dědictví hasičského hnutí,
ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a záchranných sborů
ve vztahu k Pardubickému kraji formou pořízení či renovace slavnostních
praporů investičního charakteru
Dotace nesmí být použita na nákup alkoholických nápojů a jiných návykových
látek, výdaje za stravné a cestovné, mzdové výdaje či odměny v rámci dohod
o provedení práce, propagaci ekonomické činnosti žadatele, včetně nabídek
volnočasových aktivit, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, s výjimkou slavnostních praporů a pamětních stuh, tvorbu zisku
žadatele z podporované akce, úhradu členských poplatků žadatele, úhradu
pohoštění, cen a darů, provozních nákladů a energií, sportovní aktivity
žadatele.
Možní žadatelé: nestátní neziskové organizace
Minimální spoluúčast žadatele: 50 % celkových nákladů
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Další specifické podmínky programu:
Program není určen na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, s výjimkou slavnostních praporů a pamětních stuh. Na poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje není právní nárok a nevztahují se na ni obecné
předpisy o správním řízení.
Orientační termín pro předkládání žádostí:
od 1. 5. do 10. 6. příslušného kalendářního roku
Kontaktní osoby:
Pavel Moravec, odbor krizového řízení
telefon 466 026 248, e-mail: pavel.moravec@pardubickykraj.cz
Aleš Boňatovský, odbor krizového řízení
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
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Spolupráce se zahraničními regiony
Podporované aktivity:
Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického
kraje, prioritně s partnerskými regiony a na podporu aktivit v dalších
zahraničních regionech.
Partnerské regiony Pardubického kraje v zahraničí:
Region Centre ve Francii, Dolnoslezské vojvodství v Polské republice,
Prešovský samosprávný kraj ve Slovenské republice, vládní kraj Tübingen,
zemský okres Reutlingen ve spolkové zemi Badensko-Württembersko ve
Spolkové republice Německo, Zakarpatská oblast Ukrajiny, region Jilin v Číně
a region Gurie v Gruzii.
Témata projektů:
Oblasti spolupráce vyplývají z dohod s jednotlivými partnerskými regiony. Dále
je podpora zaměřena na rozvíjení vzájemných vědeckých, školských,
společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů a kontaktů
v oblasti sociální a zdravotní péče, zemědělství, rozvoje venkova i v oblasti
krizových situací a požární ochrany.
Možní žadatelé:
Fyzické osoby, právnické osoby (kromě obcí) se sídlem v kraji včetně
organizací zřizovaných krajem a zřizovaných obcemi. V případě organizací
zřizovaných obcemi žádá a smlouvu uzavírá obec.
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 30 tis. Kč
Minimální spoluúčast žadatele:
min. 40 % z celkových nákladů na projekt, v případě problémových regionů
min. 20 % z celkových nákladů na projekt
Další specifické podmínky programu:
Do programu může žadatel podat i více žádostí na podporu různých aktivit,
projekty na podporu aktivit dětí a mládeže mají preference. Dotaci lze čerpat
pouze v období kalendářního roku, a to i zpětně. Nejedná se o podporu
investic.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
na akce uskutečněné v I. pololetí (tzn. od 1. 1. do 30. 6. včetně):
3. 1. – 31. 1. 2022
na akce uskutečněné ve II. pololetí (tzn. od 1. 7. do 31. 12. včetně):
2. 5. – 31. 5. 2022
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Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Holubová, Dis., referentka oddělení komunikace a vnějších
vztahů kanceláře hejtmana
e-mail: veronika.holubova@pardubickykraj.cz, tel.: 725 511 825
případně
Mgr. Dominik Barták, pověřený vedoucí oddělení komunikace a vnějších
vztahů kanceláře hejtmana
e-mail: dominik.bartak@pardubickykraj.cz
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Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana
Podporované aktivity:
V pravomoci hejtmana a členů rady je zakotvena pravomoc udělování záštit a
dotací projektům pořádaným na území kraje, nebo které mají přímou vazbu na
náš kraj. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i
jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro náš region.
Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní,
společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu
sportovních turnajů a závodů.
Pravidla rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana se řídí aktuálně
platnými Zásadami pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Pardubického kraje. Subjekt může požádat o udělení dotace a záštity, nebo
pouze o udělení záštity či pouze dotace.
Možní žadatelé:
Všechny fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky pro poskytnutí
individuální dotace, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných
Pardubickým krajem.
Minimální a maximální výše dotace: není stanovena
Spoluúčast žadatele: není stanovena
Další specifické podmínky programu:
Neinvestiční dotace se nevztahují na komerční akce, které tvoří zisk. Stejný
projekt nebo akci nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu PK, s výjimkou
udělení společných záštit členů rady. Udělení záštity automaticky nezakládá
nárok na udělení dotace. Žádost musí být podána nejpozději 2 měsíce před
konáním akce. Schválená dotace bude poskytovatelem vyplacena až po
odsouhlasení vyúčtování podpořené akce. Vyplacení dotace předem lze
pouze na základě písemné a odůvodněné žádosti žadatele.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 10. 2022
Kontaktní osoba:
Radka Vodičková, kancelář hejtmana, odd. komunikace a vnějších vztahů,
tel.: 466 026 123, e-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz
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Dotace z podprogramu Tvář Pardubického kraje
Podporované aktivity:
Pardubický kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších
kulturních tradic regionu. Ty nejdůležitější akce, které se konají na území
našeho regionu, poskytovatel přijal za „krajské“ a zapsal je jmenovitě
do dokumentu Tvář Pardubického kraje. Jde o nejvýznamnější události,
hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, či překážkové
dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se Pardubický kraj zavázal
podporovat.
Možní žadatelé:
Právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané v dokumentu Tvář
Pardubického kraje.
Minimální a maximální výše dotace: není stanovena
Spoluúčast žadatele: není stanovena
Další specifické podmínky programu:
Dotace se vztahují pouze k podpoře akcí zapsaných v článku II.3:
Nejvýznamnější události a článku II.4: Další významné události dokumentu
Tvář Pardubického kraje.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 1. 2022
Kontaktní osoba:
Radka Vodičková, kancelář hejtmana, odd. komunikace a vnějších vztahů, tel.:
466 026 123, e-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz
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Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Podporované aktivity:
Pardubický kraj se v zájmu podpory iniciativ ze strany občanů Pardubického
kraje rozhodl na podporu fyzických a právnických osob vytvořit podpůrný
finanční nástroj v podobě individuálních dotací. Pravidla pro jejich poskytování
se řídí aktuálně platnými Zásadami pro poskytování individuálních dotací
z rozpočtu Pardubického kraje.
Možní žadatelé:
Všechny fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky pro poskytnutí
individuální dotace, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných
Pardubickým krajem.
Minimální a maximální výše dotace: není stanovena
Minimální spoluúčast žadatele: není stanovena
Další specifické podmínky programu:
Akce či projekt není v daném kalendářním roce podpořen prostřednictvím
vyhlášeného dotačního programu. Projekt je realizován na území
Pardubického kraje, nebo svým významem hranice kraje přesahuje, nebo
prokazatelně přináší prospěch pro občany nebo území kraje. V rozpočtu akce
nesmí být kalkulován zisk.
Individuální dotace může být poskytnuta jako investiční či neinvestiční. Žádost
může být podána a schválená dotace může být vyplacena před zahájením
projektu, během realizace projektu nebo po ukončení projektu a odsouhlasení
písemného vyúčtování.
Termín pro předkládání žádostí na rok 2022:
3. 1. – 31. 10. 2022, v odůvodněných případech po tomto datu
Kontaktní osoby:
Pověřený pracovník příslušného odboru Krajského úřadu PK, z jehož
rozpočtové kapitoly bude dotace poskytnuta.
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