
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dotační programy 
Pardubického kraje na rok 

2019  



 

Obsah 
Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje ......................................... 5 
Grantové programy Pardubického kraje .............................................. 6 
Podpora pořízení územních plánů ....................................................... 7 
Podpora realizace rozvojových projektů v problémových 
mikroregionech .................................................................................... 8 
Podpora zpracování strategických dokumentů obcí ............................. 9 
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu ............................ 10 
Podpora činnosti a provozu turistických informačních center (Program 
ještě není projednán RPK) ................................................................. 11 
Podpora údržby lyžařských běžeckých tras ....................................... 12 
Programy podpory sportu a volnočasových aktivit ............................. 13 
Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ...................................... 14 
Podpora handicapovaných sportovců ................................................ 14 
Podpora sportu pro všechny .............................................................. 15 
Podpora sportovní reprezentace kraje ............................................... 16 
Podpora významných sportovních akcí ............................................. 16 
Naplňování Koncepce podpory mládeže ........................................... 17 
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací ...... 18 
Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť ..................... 19 
Podpora začínajících včelařů ............................................................. 20 
Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí ............... 21 
Péče o životní prostředí ..................................................................... 23 
Program obnovy venkova .................................................................. 24 
Programová dotace na „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství obcí .............................................................................. 27 
Program podpory sociálních služeb ................................................... 29 
Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách.................................................. 29 
Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ................................. 31 
Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb (2019 – 2021) ........................................................ 32 
Program podpory prorodinných aktivit ............................................... 33 
Program podpory fundraisingu ........................................................... 34 
Program podpory sociálního podnikání .............................................. 35 



3 

 

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb .......... 37 
Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče 
v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 
dorost ................................................................................................ 38 
Program podpory kultury a památkové péče ...................................... 40 
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ............................ 46 
Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti 
požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení .......................................................... 47 
Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového 
řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících 
tradic ................................................................................................. 48 
Podpora rozvoje zahraničních vztahů s důrazem na spolupráci 
s partnerskými regiony....................................................................... 49 
Dotace z příspěvků a záštit kanceláře hejtmana ................................ 50 
Dotace z podprogramu Tvář Pardubického kraje ............................... 52 
Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje ............................ 53 





5 

 

Úvodní slovo hejtmana Pardubického kraje 

 
Vážení spoluobčané, zástupci místních samospráv a občanské 
společnosti, podnikatelé, 
 
posláním samosprávy Pardubického kraje je pečovat o území regionu, 
jeho rozvoj a usilovat o spokojený život jeho obyvatel. V praxi to 
představuje celou řadu aktivit v mnoha oblastech. Ty nejzásadnější 
z nich, jako je zdravotnictví, školství nebo doprava, kraj zajišťuje přímo 
prostřednictvím vlastních organizací. Žádná veřejná instituce není 
schopna plně obsáhnout všechny oblasti občanského života, které 
určují jeho kvalitu a vyspělost. Naší snahou je právě snižovat rozdíly a 
vyrovnávat příležitosti slabších částí regionu vůči těm silnějším. 
Tady vidím příležitost pro Vás, neboť Vy máte možnost 
připravovat projekty, které vycházejí z dokonalé znalosti věci a které 
vznikají v jádru problému. Výsledek pak v dané lokalitě velmi často 
předčí celoplošné programy řízené shora. 
Pardubický kraj proto každoročně vyčleňuje část svých finančních 
prostředků na podporu smysluplných a udržitelných projektů. A to z 
oblastí již tradičně podporovaných, jakými je regionální rozvoj, sociální 
péče, cestovní ruch či životní prostředí, sport a kultura. Dobrou zprávou 
je, že díky zlepšenému hospodaření se nám podařilo navýšit objem 
peněz v některých programech a otevřít nové oblasti podpory.  
Brožura, kterou držíte v rukou, Vám přináší stručné a ucelené 
informace o vyhlášených grantových a dotačních programech, včetně 
základních podmínek jejich čerpání a dalších důležitých údajů.  
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. 
 
Martin Netolický 
hejtman Pardubického kraje 
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Grantové programy Pardubického kraje 

 
Pardubický kraj vyhlašuje každoročně grantové programy, programy a dotace 
zejména v následujících oblastech: 

 

 územní plánování 

 regionální rozvoj a rozvoj venkova 

 cestovní ruch 

 sport a volnočasové aktivity 

 ekovýchova 

 péče o životní prostředí 

 podpora začínajících včelařů 

 podpora rozvoje zahraničních vztahů 

 sociální věci 

 kultura a památková péče 

 dobrovolní hasiči obcí 
 
 
Kromě programů uvedených v této brožuře může dojít k vyhlášení dalších 
programů, na základě jejich schválení v Radě Pardubického kraje. 
 
Granty 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 Dotační programy a granty. V textu konkrétního grantového programu 
tedy naleznete podrobné informace a podmínky, včetně formulářů žádosti o 
poskytnutí grantu, textu vzorové smlouvy a formulářů vyúčtování grantu. 
 
Vyhlášené grantové programy se řídí Zásadami grantového řízení. 
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 2019. Na další roky termíny nejsou dosud známy, ale budou 
stanoveny obdobným způsobem. 

http://www.pardubickykraj.cz/
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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 (stavební 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. 2018 
 
Minimální a maximální výše grantu: 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 2019:  
2. 1. 2019 – 31. 1. 2019  
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Zdena Loumanová, odbor rozvoje, tel.: 466 026 305, e-mail: 
zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:zdena.loumanova@pardubickykraj.cz
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Podpora realizace rozvojových projektů v problémových 
mikroregionech Pardubického kraje 

 
Podporované aktivity: 
Podpora realizace rozvojových projektů investičního charakteru 
v problémových mikroregionech Pardubického kraje. 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:  
obec, svazek obcí, právnická osoba, v nichž je majetková účast obce 
minimálně 2/3, podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby) 
 
Minimální a maximální výše grantu: 100 tis. – 2 mil. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 50 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje, 
tj. na území ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová, Svitavy, Česká 
Třebová. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  
2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 do 12.00 hodin 
 
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  
 

mailto:miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
mailto:petr.borek@pardubickykraj.cz


9 

 

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí 
Pardubického kraje 

 
Podporované aktivity: 
Program je určen na zpracování (pořízení) 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, vedení školy 
apod. Uznatelnými výdaji jsou pouze náklady na expertní činnosti fakturované 
facilitátorem (dodavatelem výsledné strategie). Jde o kvalifikovanou facilitaci a 
přípravu potřebných podkladů pro jednání skupiny/týmu občanů, jejichž 
výsledkem bude analytická a návrhová část výsledné strategie. 
 
Možní žadatelé:  
obce s počtem obyvatel do 3 tisíc včetně k 1. 1. 2018 
 
Minimální a maximální výše grantu: 20 tis. – 100 tis. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Program není určen na zpracování odvětvových/sektorových strategických 
dokumentů (např. koncepce, pasporty (místních komunikací, památek apod.), 
generely (zeleně, veřejného osvětlení, apod.), územně – plánovací 
dokumentace apod.) 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  
2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 do 12.00 hodin 
 
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  
 

mailto:miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz
mailto:petr.borek@pardubickykraj.cz
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Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji 

 
Podporované aktivity: 
Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu 
na území Pk investičního i neinvestičního charakteru. Cílem programu je 
kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury CR na území Pk. 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 grantu: 50 tis. – 200 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 2019:  
2. 1. 2019 - 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Jaroslava Bednářová, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, tel.: 466 026 320, 776 774 283,  
e-mail: jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz  
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 
334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz  

 
 
 
 

mailto:jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz
mailto:alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Podpora činnosti a provozu turistických informačních center 
(TIC) v Pardubickém kraji (Program ještě není projednán 
RPK) 

 
Podporované aktivity: 
Program je určen na podporu aktivit TIC na území Pardubického kraje (dále 
Pk). 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 Pk. Příjemce dotace musí v daném kalendářním roce provozovat TIC 
na území Pk. 
 
Minimální a maximální výše grantu: 2 tis. – 300 tis. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 0 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní 
vztahy související s akcí. Hodnotící kritéria programu vychází z dokumentu 
„Aktualizace systému podpory turistických informačních center v Pardubickém 
kraji II.“ schváleného dne 18. 7. 2013 Radou Pk usnesením číslo R/451/13. 
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 2019:  
pravděpodobně červenec 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Jaroslava Bednářová  - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 
320, e-mail: jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz  
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 
334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz  

http://www.vychodni-cechy.info/
mailto:jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz
mailto:alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Podpora údržby lyžařských běžeckých tras (LBT) v 
Pardubickém kraji 

 
Podporované aktivity: 
Program je zaměřen na podporu údržby, budování a obnovu LBT v 
Pardubickém kraji (dále jen Pk) investičního i neinvestičního charakteru. Cílem 
programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj LBT na území Pk. Program je 
prioritně zaměřen na údržbu LBT v zimním období. 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 grantu: 20 tis. – 200 tis. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 0 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní 
vztahy související s akcí. V případě schválení dotace orgány Pk budou 
finanční prostředky převedeny na účet žadatele (v případě příspěvkových 
organizací na účet jejich zřizovatele) po realizaci podporovaných aktivit a až 
po jejich vyúčtování poskytovateli dotace. 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 2019:  
25. 3. 2019 - 15. 4. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Jaroslava Bednářová  - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 
320, e-mail: jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz 
Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: 466 026 
334, mob.: 724 096 514, e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz  
 
 
 
 

mailto:jaroslava.bednarova@pardubickykraj.cz
mailto:alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
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Programy podpory sportu a volnočasových aktivit 

 
Pro rok 2019 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 kraje 

 Program B5: Podpora významných sportovních akcí 

 Program F2: Naplňování Koncepce podpory mládeže  
   v Pardubickém kraji 

2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací (program 
C1) 

 
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 F2. 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 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Renáta Hloušková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu 
tel.: 466 026 337, e-mail: renata.hlouskova@pardubickykraj.cz 
 
Ing. Martina Kubešová – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu 
tel.: 466 026 697, e-mail: martina.kubesova@pardubickykraj.cz 

mailto:renata.hlouskova@pardubickykraj.cz
mailto:martina.kubesova@pardubickykraj.cz
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Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže  

(program B1) 
 
Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže 
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 Pardubickém kraji.  
Program není určen pro obce, svazky obcí. 
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 40 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 

Podpora handicapovaných sportovců  

(program B2) 
 
Podpora sportovní činnosti osob se zdravotním postižením v Pardubickém 
kraji. 
 
Popis programu: 
Podpora sportovní činnosti zdravotně handicapovaných sportovců z 
Pardubického kraje, jejich účasti na sportovních akcích a soutěžích v regionu i 
mimo něj. Podpora pořádání sportovních akcí pro zdravotně handicapované 
sportovce v Pardubickém kraji. 
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Oprávněný žadatel:  
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní 
tělovýchovné organizace zabývající se přípravou handicapovaných sportovců) 
se sídlem v Pardubickém kraji. 
Fyzická osoba s bydlištěm v Pardubickém kraji. 
Program není určen pro obce, svazky obcí a hasičské spolky. 
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 40 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 
 

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 a seniorů k využívání volného času 
a podpora rozvoje sportovní činnosti škol a školských zařízení, které nezřizuje 
Pardubický kraj. Program není určen pro pořádání akcí a výkonnostní sport. 

 
Oprávněný žadatel:  
Právnická osoba (např. tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné 
organizace, obce aj.) se sídlem v Pardubickém kraji. 
Program není určen pro fyzické osoby. 
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 40 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
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Podpora sportovní reprezentace kraje 

(program B4) 
 
Podpora přípravy a účasti talentovaných sportovců a sportovních výběrů 
zejména dětí a mládeže a  reprezentace z Pardubického kraje 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, Světový pohár. Finanční podpora je 
určena na úhradu nákladů spojených s účastí sportovců a sportovních 
kolektivů působících v Pardubickém kraji na výše uvedených aktivitách. 
 
Oprávněný žadatel:  
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní 
tělovýchovné organizace) se sídlem v Pardubickém kraji (výjimkou jsou 
krajské svazy reprezentující Pk , které nemají sídlo v Pk). 
Program není určen pro obce a svazky obcí.  
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 40 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 
 
 

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 a krajského, republikového či 
mezinárodního významu (např. MS, ME, MČR). Finanční podpora je určena 
na úhradu nákladů spojených s organizací sportovní akce konané v 
Pardubickém kraji. 
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Oprávněný žadatel:  
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní 
tělovýchovné organizace) pořádající významnou akci v Pardubickém kraji.  
Program není určen pro hasičské spolky. 
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 40 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji  

(program F2) 
 
Program je vyhlašován na základě možnosti získat finanční prostředky 
z dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“ MŠMT. Finanční 
prostředky budou poskytovány formou dotací organizacím pracujících s dětmi 
a mládeží a působících na území Pardubického kraje.  
 
Popis programu: 
Podpora rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v Pardubickém 
kraji, 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. 
 
Oprávněný žadatel:  
Právnická osoba (zaměřená na volnočasové aktivity), která byla založena 
nejméně 1 rok 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), 

 subjekty, jejichž hlavní činností je oblast činnosti sport, 

 organizace zabývající se pouze nárazovou, jednorázovou nebo 
jednostrannou činností (např. pouze organizováním dětských táborů bez 
návaznosti na celoroční činnost), 

 právnická nebo fyzická osoba zaměřená na činnost v oblasti podpory a 
integrace příslušníků romské komunity a národnostních menšin,  
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 právnická nebo fyzická osoba zaměřená na činnost v oblasti prevenci 
drog, kriminality a dalších negativních jevů, poskytování sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 právnická nebo fyzická osoba zaměřená na poskytování sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 100 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 

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 Pardubický kraj.  
 
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:  
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní 
tělovýchovné organizace, obec s počtem obyvatel do 5 000 k 1. 1. 2018). 
 
Minimální a maximální výše dotace: 50 000 – 200 000 Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % (50 % u obcí) 
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Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v 
Pardubickém kraji pro rok 2019 

 
Podporované aktivity: 
Podpora realizace projektů investičního a neinvestičního charakteru 
zaměřených na obnovu a rozvoj dětských dopravních hřišť na území 
Pardubického kraje. Specifikace podporovaných aktivit je určena každoročně 
ve vyhlášení grantového programu. 
 
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 grantu: 10 tis. – 400 tis. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
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 v Pardubickém kraji a dále ke 
snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. V rámci tohoto dotačního 
programu může žadatel získat podporu na jeden projekt. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:   
od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 
 
 
Kontaktní osoba:  
Ing. Beran Leoš - odděleni silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, tel.: 
466 026 663, e-mail: leos.beran@pardubickykraj.cz. 

 
 



20 

 

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 
2019 

 
Podporované aktivity: 
Účelem program 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 Pardubického kraje, starší 18 let, která se zaváže 
provozovat včelaření minimálně po dobu třech let od podpisu smlouvy. 
 
Minimální a maximální výše grantu: 10 tis. – 12 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 2019:   
od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 12:00 hodin 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Jana Klapková, odbor životního prostředí a zemědělství,  
tel.: 466 026 514, e-mail: jana.klapkova@pardubickykraj.cz 
 

 
 
 
 

mailto:jana.klapkova@pardubickykraj.cz
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Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí 
v Pardubickém kraji 

 
Podporované aktivity: 
A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením 

- projekt do dotačního programu do výše 65 tisíc 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 tisíc Kč 
(včetně).  

Pozn.: Žadatelé o dotační téma A-1 (podpora činnosti ekovýchovného střediska - 
středisko s ekovýchovným zaměřením, které má minimálně jednoho 
zaměstnance s ekovýchovným zaměřením na hlavní pracovní poměr na plný 
úvazek a prostory pro ekovýchovnou činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém 
nájmu) adresují své žádosti přímo krajskému úřadu, odboru životního prostředí 
a zemědělství. Žádost se podává na stejném formuláři a se stejnými doklady 
jako žádosti do dotačních programů. 

 

B) Přímé akce pro veřejnost 
- projekt do dotačního programu do výše 20 tisíc 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 tisíc 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. 
 

D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou 
- projekt do dotačního programu do výše 25 tisíc Kč (včetně) 
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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. – 65 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 2019:   
od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 12:00 hodin 
 
Kontaktní osoby:  
RNDr. Vladimír Vrána, odbor životního prostředí a zemědělství,  
tel.: 466 026 470, e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz 
 
 
 

mailto:vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
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Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji 

 
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,  

 prvky podílející se na utváření místního krajinného rázu,  

 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 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 2019:   
od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 12:00 hodin 
 
Kontaktní osoby:  
RNDr. Vladimír Vrána, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 
466 026 470, e-mail: vladimir.vrana@pardubickykraj.cz 

mailto:vladimir.vrana@pardubickykraj.cz
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Program obnovy venkova Pardubického kraje  

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo pro poskytování dotací obcím, 
svazkům obcí 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 
www.pardubickykraj.cz; odkaz Dotační programy a granty, pododkaz Program 
obnovy venkova. Předpokládaný finanční objem na dotace z programu obnovy 
venkova je závislý na schválení krajského rozpočtu v příslušném roce. 
Postup, lhůty a formuláře žádostí o poskytnutí dotace, popř. povinné přílohy 
žádostí a osnovy projektů, zveřejní Pardubický kraj na své webové stránce. 
 
Podporované aktivity: 
Program zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských 
spolků (dříve sdružení) při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a 
je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební 
obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské 
vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.  
 
Dotační titul 1 
Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku - týká se: radnice, školy, 
mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské 
zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách 
hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení 
sociální péče, obytné budovy, ostatní 
 
Dotační titul 2 
1) Komplexní úprava veřejných prostranství 
2) Zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně 
 
Dotační titul 3 
1) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 
2) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu 
 
Dotační titul 4 
1) Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, 

parkovišť a odstavných ploch 
2) Výstavba, rekonstrukce a oprava cyklistických a pěších stezek 
 
 
 

http://www.pardubickykraj.cz/
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Dotační titul 5  
Zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů produkovaných 
fyzickými osobami, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu 
shromažďovanými v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady 
 
Dotační titul 6 
Projekty svazků obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje a obnovy 
venkova   
 
Dotační titul 7 
1) Integrované projekty venkovských mikroregionů 
2) Projekty MAS 
 
Dotační titul 8 
Projekty k rozvoji infrastruktury – úroky z úvěru 
 
Dotační titul 9  
1) Dotace pro obchody 
2) Dotace pro pojízdné prodejny 
 
Možní žadatelé:  
▪ obec do 2 tisíc obyvatel; u dotačního titulu 9 - obec s nejvýše 500 obyvateli, 
obec nebo město do 4 tisíc obyvatel pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 
500 obyvateli, obec nebo město do 4 tisíc obyvatel, které provozuje pojízdnou 
prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel, nebo svazek obcí, 
který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 
obyvateli 
▪ obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve 
potvrzena územně příslušným okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 
Krajským úřadem Pardubického kraje  
▪ svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích 
▪ místní akční skupina s právní osobností (o.p.s. podle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 
spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
       
Minimální a maximální výše grantu: 5 tis. Kč – 1 mil. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
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Další specifické podmínky programu:  
Dotovanou  akcí  je  pořizován  a  udržován výlučně majetek obce s  nejvýše 2 
tisíci obyvateli. Pro obec nebo její místní část (sídlo), ve které má být akce 
realizována, byl zpracován a zastupitelstvem obce schválen strategický 
dokument program obnovy venkova nebo program rozvoje obce, obsahující 
minimálně:  
a) 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);  

b) předpokládanou výši nákladů a úvahu o způsobu finančního zajištění a 
postupu realizace jednotlivých akcí programu obnovy venkova nebo 
programu rozvoje obce.  

Soulad místního programu obnovy venkova nebo programu rozvoje obce 
zahrnujícího celou obec nebo její místní část – sídlo, s cíli Programu obnovy 
venkova a Programem rozvoje Pardubického kraje. 
Soulad akce s místním programem obnovy venkova nebo programem rozvoje 
obce, případně s jeho aktualizací. 
Výsledky dosavadní realizace programu obnovy venkova nebo programu 
rozvoje obce.  
Svazek obcí má zpracovanou rozvojovou strategii. Místní akční skupina má 
zpracovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Souběh 
dotací na jednu akci z více dotačních titulů podle Zásad není přípustný.  
Je vyloučeno podat žádost na tutéž akci do jiných dotačních titulů nebo 
grantových programů Pardubického kraje.  
 
Termín pro předkládání žádostí:   
Dotační tituly 1 – 8: od 1. srpna do 30. září běžného roku na následující rok.  
Dotační titul 9: od 1. ledna do 20. února následujícího roku, za který je dotace 
žádána.  
 
Kontaktní osoby: 
Jaroslava Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 466 026 412,  
e-mail: jaroslava.zakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Simona Valentová, odbor životního prostředí a zemědělství,                          
tel.: 466 026 412,  e-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz 

mailto:jaroslava.zakova@pardubickykraj.cz
mailto:simona.valentova@pardubickykraj.cz
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Programová dotace na „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a 
odkanalizování) obcí Pardubického kraje“ 

 
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 2000 obyvatel (anebo obce do velikosti 5000 obyvatel pro 
jejich místní části o velikosti do 2000 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 250 000 tis. 

Kč. Minimální výše dotace je 50 000 Kč.  

 Pro pořízení dokumentací pro stavební povolení do výše 70 % 

pořizovacích nákladů na dokumentaci, max. však do výše 250 000 tis. 

Kč. Minimální výše dotace je  50 000 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 8 000 000 Kč, z toho v jednom kalendářním 

roce nejvýše 4 000 000 Kč. 

Termíny pro předkládání žádostí jsou stanoveny: 
do  31. 1. a do  30. 6. každoročně 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Martin Vlasák, vedoucí  odboru  životního prostředí a zemědělství,  
tel.: 466 026 350, e-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz  
případně Ing. Jana Hroudová, tel. 466 026 512, e-mail: 
jana.hroudova@pardubickykraj.cz 

 

mailto:martin.vlasak@pardubickykraj.cz
mailto:jana.hroudova@pardubickykraj.cz
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Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji 

 
Podporované služby ve všech níže uvedených programech jsou službami 
obecného hospodářského zájmu v souladu s právními předpisy Evropské unie. 
Pardubický kraj poskytuje účelově určené finanční prostředky z rozpočtu kraje 
v rámci programu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v 
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vše ve znění 
pozdějších předpisů, na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby 
v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
2012/21/EU. 
 
Pro účely programu se poskytované podpory člení na následující oblasti: 

1. Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

2. Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

3. Podpora prorodinných aktivit 

4. Příspěvky na provoz, návratný finanční výpomoc a přímé dotace 
příspěvkovým organizacím, zřízeným Pardubickým krajem v oblasti 
sociálních věcí 

 

Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Podporované aktivity: 
odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová 
péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
stacionáře, chráněné bydlení, raná péče, telefonická krizová pomoc, 
tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 
komunity, terénní programy a sociální rehabilitace 
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Možní žadatelé:  
fyzické osoby a právnické osoby (obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby, spolky, ústavy), které mají registraci sociální služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Minimální a maximální výše grantu: 5 tis. Kč – není stanoveno (dle kritérií) 
 

Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 

 

Další specifické podmínky programu:  
podpořeny budou pouze ty druhy sociálních služeb, jejichž dostupnost není na 
území Pardubického kraje zajištěna projekty, které jsou podporovány 
z Evropského sociálního fondu (dále ESF). Služby, jež nebudou financovány 
z ESF po dobu celého roku, je možné financovat z grantu na poměrnou část 
roku, která není finančně podpořena z ESF. Služby, jejichž celá cílová 
skupina, kapacita nebude financována z ESF, je možné podpořit v poměrné 
části nákladů, které nejsou finančně podpořeny z ESF.  
 

Termín pro předkládání žádostí na rok 2015:  30. 11. 2014 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Martina Vacková, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.vackova@pardubickykraj.cz   
Ing. Ivana Bukačová, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 375, e-mail: ivana.bukacova@pardubickykraj.cz  

mailto:martina.vackova@pardubickykraj.cz
mailto:ivana.bukacova@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, 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. 2019 – 31. 12. 2019. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Naděžda Ferenčíková, odbor sociálních věcí, 
tel.: 466 026 226, e-mail: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz 
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz   

mailto:nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz
mailto:martina.safrankova@pardubickykraj.cz
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Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do 
krajské sítě sociálních služeb Pardubického kraje (2019 – 
2021) 

 
Podporované aktivity: 
Podpořeny budou sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb 
Pardubického kraje pro období 2019 – 2021. 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:  
Podpořeny nebudou ty druhy sociálních služeb, jejichž dostupnost na území 
Pardubického kraje je zajištěna projekty, které jsou podporovány z Evropských 
sociálních a investičních fondů a jejichž předmět podpory se shoduje se 
sociální službou. Program není určen pro financování vybraných druhů 
sociálních 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 2019 – 2021: 19. 11. – 3. 12. 2018 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz   
 

mailto:martina.safrankova@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, pravidelní 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, ústavy). 
 
Minimální a maximální výše dotace:  
5 tis. Kč – 250 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. 2019 – 31. 12. 2019. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Naděžda Ferenčíková, odbor sociálních věcí, 
tel.: 466 026 226, e-mail: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz 
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz
mailto:martina.safrankova@pardubickykraj.cz


34 

 

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, ústavy). 
 
Minimální a maximální výše dotace:  
10 tis. Kč – 80 tis. Kč (dle kritérií) 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Činnost organizace nebo projekt musí být realizován na území Pardubického 
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. 2019. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí, 
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz 
Bc. Tereza Dostálová, odbor sociálních věcí,  
tel.: 731 577 037, e-mail: tereza.dostalova@pardubickykraj.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martina.safrankova@pardubickykraj.cz
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Program podpory sociálního podnikání  

 
Podporované aktivity: 
Podporované aktivity Typ A - Vznik nového sociálního podniku: pořízení 
právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných  k založení 
sociálního podniku; vznik byznys plánu a strategických dokumentů; náklady na 
nákup dotačního management, pořízení neinvestičního a investičního majetku 
sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu 
k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup 
specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.). 
 
Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP: rozvojové a vzdělávací 
aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující k zavádění 
integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů 
sociálních podniků; 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 sociálního podniku, produktů sociálního 
podniku; 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, veřejná obchodní společnost. 
 
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 Pardubického kraje, sociální podnik 
zaměstnává osoby z cílových skupin s bydlištěm v Pardubickém kraji. Získaná 
finanční podpora v rámci dotačního řízení nesmí nahrazovat povinný podíl 
spolufinancování u projektů (např. financovaných ze zdrojů EU). Doba 
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realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen 
nejpozději k 31. 12. 2019. 
 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí, 
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz 
Bc. Tereza Dostálová, odbor sociálních věcí,  
tel.: 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, ústavy). 
 
Minimální a maximální výše dotace:  
10 tis. Kč – 200 tis. Kč (dle kritérií) 
 
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % 
 
Další specifické podmínky programu:  
Projekt musí být realizován na území Pardubického 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. 
2019. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 2. 1. 2019 – 31. 1. 2019 
 
Kontaktní osoba:  
Mgr. Martina Šafránková, odbor sociálních věcí,  
tel.: 466 026 483, e-mail: martina.safrankova@pardubickykraj.cz 
 
 

mailto: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 na území Pardubického kraje 

 
Podporované aktivity: 
Finanční prostředky mohou být využity pouze na: 

 mzdové náklady na rezidenta (hrubá mzda rezidenta a odvody na 
zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele), vyjma mzdových 
nákladů na rezidenta hrazených z dotace Ministerstva zdravotnictví 
ČR, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

 náklady na realizaci dalších částí vzdělávacího programu (tj. náklady 
na stáže a kurzy pro rezidenta nehrazené z dotace Ministerstva 
zdravotnictví ČR) v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
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 2019 v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. 
 
Výše dotace: 60 000 Kč 
 
 
Minimální spoluúčast žadatele: není, resp. je vazba na dotační program 
Ministerstva zdravotnictví ČR 
 
 
Další specifické podmínky programu:  
Dotace bude poskytována na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, pokud 
příjemce prokáže trvání dotačního vztahu s Ministerstvem zdravotnictví ČR, tj. 
za předpokladu udržení rezidenčního místa. Dotace z prostředků 
Pardubického kraje je výhradně určena pro příjemce dotace Ministerstva 
zdravotnictví ČR, kteří se nově zapojili do programu Ministerstva zdravotnictví 
ČR na rezidenční místa (rok 2019). Cílem Pardubického kraje je motivovat ke 
vstupu do programu na rezidenční místa dosud „nezapojené“ školitele a 
rezidenty. 
 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  
1. 7. 2019 – 30. 9. 2019 
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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, 
sarka.vlckova@pardubickykraj.cz, 
ve věcech vyúčtování poskytnuté dotace: Ing. Lubomír Zeman, tel.: 
466 026 443, lubomir.zeman@pardubickykraj.cz 
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Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém 
kraji 

 
Dotace v oblasti kultury a památkové péče budou poskytovány na základě 
blokové výjimky upravené v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
 
Pro účely programu se poskytované podpory člení na následující oblasti: 

 Program 1 – podpora kulturních aktivit 

 Program 2 – podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií 

 Program 3 – podpora památkové péče 

 Program 4 – podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče 

o krajské postupové a národní přehlídky 

o dotace 

 Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc příspěvkovým 
organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem 

 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 500 obyvatel  
b) právnické osoby, obce nad 500 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.  
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Minimální a maximální výše dotace: 
Podprogram A     5 – 20 tis. Kč 
Podprogram B  10 – 50 tis. Kč 

 

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 2019:  02.01.2019 – 31.01.2019 
 
Kontaktní osoba:  
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz, tel.: 
466 026 559 
 

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:  
A) 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  

B)  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, stát ani jím zřizované organizační složky a příspěvkové organizace.  

 

mailto:lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Minimální a maximální výše dotace: 10 – 80 tis. Kč 
 

Minimální spoluúčast žadatele: 
u obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací: 25 % celkových nákladů 
u ostatních žadatelů:          20 % celkových nákladů  

 

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 2019:  02.01.2019 – 31.01.2019 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz, tel.: 
466 026 559  
 
 

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. 
 
Možní žadatelé:  
vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje; v případě 
drobných objektů památkového charakteru – vlastník objektu či pozemku, na 
němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci 
udělené vlastníky těchto objektů či pozemků. 

mailto:lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Minimální a maximální výše dotace:  
stavební obnova a restaurování kulturních památek – minimálně 50 tis. Kč  
obnova drobných objektů památkového charakteru  –        15 – 50 tis. Kč 
 
 
Minimální spoluúčast žadatele:  
fyzické osoby, neziskové nestátní subjekty, církve, obce s velikostí do 3 000 
obyvatel  a  právnické  osoby  vlastnící  nemovitosti v takové obci – minimálně 
20 %. Obce s velikostí nad 3 000 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. 
Žádosti lze podávat pouze osobně na územně příslušných obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností v daném termínu. 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  02.01.2019 – 31.01.2019 
 
Kontaktní osoby:  
odbor  kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče:  
Ing. Jarmila Krejčí, e-mail: jarmila.krejci@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 558  
Mgr. Michal Drkula, e-mail: michal.drkula@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 557 
(ORP Králíky, Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Svitavy) 
Ing. Milan Mariánek, e-mail: milan.marianek@pardubickykraj.cz, tel. 
466 026 169, (ORP Holice, Pardubice, Vysoké Mýto, Žamberk) 
Bc. Tomáš Slonka, e-mail: tomas.slonka@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 562 
(ORP Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Ústí nad Orlicí) 
 

 

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. 

mailto:jarmila.krejci@pardubickykraj.cz
mailto:michal.drkula@pardubickykraj.cz
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Minimální a maximální výše dotace:  
není stanovena 
 
Minimální spoluúčast žadatele:  
- není stanovena  
- intenzita podpory může činit až 100 % rozdílu mezi diskontovanými výnosy 

a diskontovanými provozními náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost 
subjektu 

 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  02.01.2019 – 31.01.2019 
 
Kontaktní osoba:  
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz, tel.: 
466 026 559 
 
 

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 a maximální výše dotace:  
není stanovena 

mailto:lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Minimální spoluúčast žadatele:  
- není stanovena  
- intenzita podpory může činit až 100 % rozdílu mezi diskontovanými výnosy 

a diskontovanými provozními náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost 
subjektu 

 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  02.01.2019 – 31.10.2019 
 
 
Kontaktní osoba:  
Ing. Lucie Charousová, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče, e-mail: lucie.charousova@pardubickykraj.cz, tel.: 
466 026 559 

 
 
 
 

mailto:lucie.charousova@pardubickykraj.cz
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Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 
Pardubického kraje 

 
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. Na 
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok a nevztahují se na ni 
obecné předpisy o správním řízení.  
 
Orientační termín pro předkládání žádostí:  
I.  kolo - od 1. listopadu do 31. prosince roku předcházejícího  
II.  kolo - od 1. května do 31. července kalendářního roku  

 
Kontaktní osoby:  
Jitka Špatenková, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, 
tel.: 466 026 371, e-mail: jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz  
Aleš Boňatovský, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení,  
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz  
 
 
 

mailto:jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz
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Podpora nestátních neziskových organizací působících 
v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

Podporované aktivity: 
Zlepšení materiálně-technického vybavení nestátních neziskových organizací - 
k zajištění jejich akceschopnosti k poskytování plánované pomoci na vyžádání 
nebo k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, a jež působí v oblasti požární 
ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení a lze je využít k záchranným a likvidačním pracím. Jedná se o 
příspěvek na nákup a opravy věcného vybavení (např. komunikační 
a navigační prostředky, osobní výstroj, dopravní prostředky a jejich 
příslušenství, prostředky pro nouzové ubytování a stravování apod.).    
 

Možní žadatelé:  
a) občanská sdružení, vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; 
b) obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

c) účelová zařízení církví, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

která současně splňují tyto podmínky: 
1. vykonávají některou činnost v oblasti požární ochrany, integrovaného 

záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení;  
2. působí ve správním obvodu Pardubického kraje;  
3. mají uzavřenou platnou dohodu s Hasičským záchranným sborem 

Pardubického kraje k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání nebo 
dohodu k poskytnutí osobní nebo věcné 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:  

od 1. listopadu do 31. prosince roku předcházejícího.  
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Kontaktní osoby:  
Jitka Špatenková,  kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, 
tel.: 466 026 371, e-mail: jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz  
Aleš Boňatovský, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, 
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz 
 
 

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného 
záchranného systému, krizového řízení, zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících 
tradic 

 

Podporované aktivity: 
Podpora činnosti spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a obecně 
prospěšných společností, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, 
krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení 
souvisejících tradic, jakými jsou zejména odborné soutěže, vzdělávací činnosti 
a slavnostní společenské a vzpomínkové akce 
 

Možní žadatelé:  
a) spolky, nadace, nadační fondy a ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
b) obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

která současně splňují tyto podmínky: 
aktivně působí nebo mají sídlo na území Pardubického kraje. 
 
Minimální spoluúčast žadatele:  50 % celkových nákladů 

 

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:  

mailto:jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz
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pro akce uskutečněné v I. pololetí kalendářního roku - od 1. listopadu 
roku předcházejícího do 31. ledna roku kalendářního,  

pro akce uskutečněné ve II. pololetí kalendářního roku - od 1. května  
do 30. června roku kalendářního, 

Kontaktní osoby:  
Pavel Moravec, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, 
telefon 466 026 248, e-mail: pavel.moravec@pardubickykraj.cz, 
Aleš Boňatovský, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, 
tel.: 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz 
 

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje 
s důrazem na spolupráci s partnerskými 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 a region Mtskheta-
Mtianeti 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 dále 
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 Pardubickém kraji 
včetně organizací zřizovaných Pardubickým krajem a zřizovaných obcemi. 
V případě organizací zřizovaných obcemi žádá a smlouvu uzavírá obec.  
 
Minimální a maximální výše dotace: 10 tis. – 100 tis. Kč 
 
Minimální spoluúčast žadatele: min. 40 % z celkových nákladů na projekt 

mailto:ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
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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 2019:  
2. 1. 2019 – 31. 1. 2019  
 
Kontaktní osoba:  
Referent oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana 

 

Dotace z příspěvků a záštit kanceláře hejtmana 

 
Podporované aktivity: 
Projekty, akce nebo činnost konané na území Pardubického kraje 

 mající atribut světový, evropský nebo republikový, svým významem 
široce přesahující region, 

 akce s názvem „Cena hejtmana Pardubického kraje“ nebo „O pohár 
hejtmana Pardubického kraje“,  

 dle uvážení hejtmana a členů Rady kraje, u kterých je vhodné 
deklarovat podporu Pardubického kraje těmto aktivitám (např. 
charitativní akce, volnočasové aktivity, celospolečenské akce). 

 
Udělování neinvestičních dotací: 
Hejtman, členové Rady kraje a předsedové finančního a kontrolního výboru 
Zastupitelstva kraje na základě písemné žádosti žadatele mohou podpořit 
projekt či akci udělením dotace, čímž vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj 
pardubického regionu a jeho občany. 
 
Udělování záštit: 
Hejtman, členové Rady kraje, Rada kraje a předsedové finančního a 
kontrolního výboru Zastupitelstva kraje na základě písemné žádosti žadatele 
může udělit konkrétní akci osobní záštitu, čímž deklaruje význam a přínos 
akce pro náš kraj. 
 
Možní žadatelé: 



51 

 

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 akce, které mají komerční charakter. 
Stejný projekt nebo akci nelze podpořit z více kapitol Krajského úřadu Pk, 
s výjimkou udělení společných záštit členů Rady Pk. Udělení záštity 
automaticky nezakládá nárok na udělení dotace. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019: 
2. 1. 2019 – 31. 10. 2019 
 
Kontaktní osoba: 
Radka Vodičková, kancelář hejtmana, odd. komunikace a vnějších  vztahů, 
tel.: 466 026 123, e-mail: radka.vodickova@pardubickykraj.cz 
 

mailto: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 2019: 
2. 1. 2019 – 28. 2. 2019 
 
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 vytvořil podpůrný finanční nástroj na podporu akcí či projektů 
hodných zvláštního zřetele, které prokazatelně přináší prospěch pro území či 
občany našeho 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. Akce je realizována na území Pardubického 
kraje, nebo svým významem hranice kraje přesahuje. V rozpočtu akce nesmí 
být kalkulován zisk. 
 
Termín pro předkládání žádostí na rok 2019:  
2. 1. 2019 – 31. 10. 2019 
 
Kontaktní osoby:  
Pověřený pracovník příslušného odboru Krajského úřadu Pk, z jehož 
rozpočtové kapitoly bude dotace poskytnuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 


