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Program webináře

• Organizační informace

• Představení dotačního programu

• Registrace do programu DOTIS

• Vyplnění a podání žádosti o dotaci

• Dotazy



Představení dotačního programu

• Číselné označení dotačního programu: 22RRDU8

• Slovní označení dotačního programu: Podpora sociálního podnikání na území KHK

• Lhůta pro podání žádosti o dotaci v aplikaci DOTIS: 

• od 22.4.2022 (8:00)

• do 9.5.2022 (14:00)

• Lhůta pro následné odeslání datovou schránkou či poštou: do 16.5.2022

• Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci: nejpozději do 12.9.2022

• Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 700 000 Kč



• Dotace je určena pro 3 účely



• Žadatelem může být sociální podnik
• stávající sociální podnik

• nově vznikající sociální podnik

Podmínka: stávající sociální podnik musí mít ve svých zakládacích dokumentech definován svůj veřejně 
prospěšný cíl

• Lokalizace
• Projekty musí být realizované na území Královéhradeckého kraje

• Doba realizace projektů
• 1.4.2022 – 30.6.2023

• Typ dotace
• Investiční i neinvestiční

• Rozmezí, podíl dotace a veřejná podpora
• 20 000 Kč – 100 000 Kč

• Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 90%

• Dotace bude poskytována v režimu de minimis



• Uznatelné výdaje



• Hodnotící kritéria



• Do kategorie osob ze znevýhodněných skupin pro účely této dotace patří osoby:
• zdravotně postižené,

• duševně nemocné,

• opouštějící institucionální zařízení,

• bez přístřeší a po výkonu trestu,

• se závislostmi,

• z etnických menšin,

• dlouhodobě nezaměstnané,

• pečující o rodinné příslušníky

• Péče o specifické potřeby znevýhodněných osob
• Procesy, nástroje a činnosti zajišťující nejen vhodné podmínky pro pracovní činnost, ale i jeho 

mimopracovní čas

• Sem patří například: poskytování psychosociální podpory, sociální rehabilitace, podpora zájmových a 

volnočasových aktivit, vytváření podnínek pro sladění pracovního a rodinného života a další aktivity



• Přílohy k žádosti o dotaci
• Pro účely 1,2,3

• Výpis z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

• Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

• Pro účel 2 a 3

• Zakládací dokumenty, kde je deklarován veřejně prospěšný cíl subjektu

• Další podmínky dotačního programu
• Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. V případě žádosti do 

účelu 1, nelze žádost kombinovat s jinými účely. V žádosti lze kombinovat pouze účely 2 a 3.

• Zakládací dokumenty, kde je deklarován veřejně prospěšný cíl subjektu bude doložen až se závěrečnou 
zprávou o realizaci projektu (platí pro účel č. 1)

• Kontaktní osoby
• Mgr. Jindřiška Smejkalová - obsahové náležitosti žádosti o dotaci, vyplňování žádosti v PC, administrace 

dotačního programu, kontakt: oddělení krajských dotací tel.: 702 196 320, e-mail: jsmejkalova@kr-
kralovehradecky.cz

• Bc. Klára Stannerová - odborné poradenství včetně specifických kritérií, kontakt: oddělení regionálního 
rozvoje, tel.: 722 954 667, e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz

• Ing. Jana Smetanová – odborné poradenství, tel.: 724 971 702, email: smetanova@cirihk.cz



Představení programu DOTIS

www.dotace.kr-kralovehradecky.cz

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/GrantPrograms.aspx


Prostor pro dotazy



Jana Smetanová

Regionální centrum podpory sociálního podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací

smetanova@cirihk.cz

Tel: 724 971 702

Andrea Mazurová

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

oddělení krajských dotací

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

amazurova@kr-kralovehradecky.cz

Tel: 725 920 596

www.socialnipodnikanihk.cz

www.dotace.kr-kralovehradecky.cz

Děkujeme vám za pozornost
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