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ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MAGISTRÁTU MĚSTA

Dotační program Královéhradecká nábřeží 2022
Dotace poskytnuté z rozpočtu města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných
projektů. Program podle § 10 c odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Králové
Hradec
města
Zastupitelstva
usnesením
schválený
rozpočtů
územních
č. ZM/2021/1110 dne 26.04.2021.
Název programu
Dotační program Královéhradecká nábřeží 2022
Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na
Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové v období od 01.01.2022 do 31.12.2022
přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě.
Rozhodnutím rady a zastupitelstva města může být dotace poskytnuta i pro rok 2023.
Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem programu je podpora akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce, které v souladu
s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu svým charakterem přispívají
jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec
Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové, které osvobozuje pořadatele
od místního poplatku za zábor veřejného prostranství týkající se bezprostředně místa konání a
doby nezbytné pro přípravu, vlastní konání akce a její likvidaci, a dále mu dává právo a
povinnost bezúplatně užívat na všech propagačních materiálech a webu znak nebo logotyp
města a uvádět město jako hlavního partnera akce. Akce podpořené v programu
Královéhradecká nábřeží mají právo a povinnost zveřejňovat také logo cyklu Královéhradecká
nábřeží. Součástí poskytnuté záštity nejsou bezúplatné služby Technických služeb Hradec
Králové a náklady na pohonné hmoty a asistenci jednotek Sboru dobrovolných hasičů.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program
pro příslušný rozpočtový rok
Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města
pro rok 2022 je 900.000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Výše dotace může maximálně činit 80 % z celkových nákladů na akci.
Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.
Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.
V případě, že projekt – akce nebude podpořen v dotačním programu Královéhradecká nábřeží
2022, může žadatel podat žádost na tentýž projekt v rámci jiného dotačního programu.
Kritéria pro hodnocení žádostí
Každá žádost bude zhodnocena pro stránce formální, věcné a obsahové hodnoticí komisí
schválenou radou města. Po prvním kole hodnocení jednotlivými členy komise bude ze všech
individuálních hodnocení eliminována jedna nejnižší a nejvyšší dosažená bodová hodnota při
hodnocení kritérií „zájmy města“ a „kvalita projektu“, která nebude zahrnuta do průměru
hodnocení všech hodnotitelů. Projekt bude doporučen k zařazení do cyklu
Královéhradecká nábřeží 2022 při dosažení minimálně 80 bodů. Pořadatelé těchto
doporučených projektů budou pozváni na osobní prezentaci před hodnoticí komisi,
která následně navrhne výši dotace. Osobní prezentace projektu před hodnoticí komisí je
dobrovolná a bude v maximální délce 10 minut: 5 minut prezentace žadatele a 5 minut dotazy
a diskuze členů komise. O termínu konání prezentace budou žadatelé informováni minimálně
14 dní předem.

Formální, věcná správnost a působení žadatele (maximálně 20 bodů)
Úplné a správné vyplnění údajů o žadateli a o projektu, doba působnosti žadatele a zkušenosti
s podobným projektem, kvalita předchozí spolupráce s městem.
Zájmy města (maximálně 40 bodů)
Soulad s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu, zasažené cílové skupiny,
rozsah propagace a prezentace města díky projektu, vliv akce na oživení města a aktivní
zapojení jeho obyvatel, spolupráce na akci v rámci partnerských měst, dobrovolných svazků
obcí, dlouhodobý přínos městu.
Kvalita projektu (maximálně 40 bodů)
Charakteristika a kvalita projektu, umělecká a odborná úroveň, kreativita, novátorství,
výjimečnost případně tradičnost, kvalita a přiměřenost rozpočtu a podíl vlastních a partnerských
zdrojů.
Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 80. O zařazení akcí do cyklu
Královéhradecká nábřeží a výši dotace rozhodují na základě doporučení hodnoticí
komise rada a zastupitelstvo města Hradec Králové.
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v posledních dvou letech neodevzdal v
řádném termínu vyúčtování dotace za jakýkoli předešlý projekt podpořený městem.
Žadatelé
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné
činnosti a projekty (dále jen „žadatel“). Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace
podstatná.
Lhůta pro podání žádostí
Prostřednictvím dotačního portálu města Hradec Králové na adrese dotace.mmhk.cz
od 07.06. 08:00 hod. do 30.06.2021 do 17:00 hod.
Žádost je podána včas, je-li nejpozději v poslední den stanoveného termínu a do stanoveného
času podána prostřednictvím dotačního portálu a úspěšně odeslána na úřad. V souladu s čl. XI.
odst. 7 Pravidel 5P je žádost rovněž podána včas, pokud žadatel na výzvu odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu odstraní zjištěné nedostatky.
Místo a forma podání žádosti
Základním a nutným způsobem podání je podání elektronickou formou prostřednictvím
dotačního portálu města (https://dotace.mmhk.cz)
Žádost musí být ve výše uvedených lhůtách městu doručena prostřednictvím dotačního portálu
města Hradec Králové s vložením všech povinných příloh
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 6 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytování dotace jsou stanoveny:
- Pravidly 5P (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020 schválené dne
29.06.2020, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným
projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové – Pravidla 5P)
- Výše uvedenými specifickými podmínkami (viz kritéria pro hodnocení žádosti)
Zařazení do cyklu Královéhradecká nábřeží a přidělení podpory v tomto dotačním
programu nezakládá automatický nárok na opětovné zařazení do cyklu
v následujících letech.
Veřejná podpora
Dotace poskytnuté na základě tohoto dotačního programu představují veřejnou podporu dle
Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle charakteru projektu a výše dotace jsou jednotlivé

2z3

případy řešeny v režimu de minimis (Nařízení komise EU č. 1407/2013), nebo v režimu
blokových výjimek (Nařízení komise EU č. 651/2014).
Vzor žádosti a příloh
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50.000 Kč je přílohou tohoto dotačního
programu, v případě dotace nad 50.000 Kč je každá samostatná smlouva schvalována
Zastupitelstvem města Hradec Králové jednotlivě.
Vzor žádosti a příloh je zveřejněn v dotačním portálu města Hradec Králové.
Seznam povinných příloh:
1) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
2) Identifikace osob v souladu s § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. - je-li
žadatel právnická osoba (tuto přílohu dokládají pouze obchodní společnosti, tj. a.s.,
s.r.o.)

Mgr. Aleš Mokren v.r.
vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
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