
 
 

     

 
PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ? 
Pro obce do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje 
 
KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT? 
Příjem žádostí: od 13. dubna 2022 do 13. června 2022  
 
O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT? 
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. 
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. 
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových 
uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní 
spolufinancování). 
Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti  
o finanční podporu v rámci národních a evropských 
dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu 
příjemce dotace použít dotaci max. ve výši 50 000 Kč.  
 
NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? 
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční 
náklady projektu, které vznikly nejdříve 14. března 2022 
/datum vyhlášení dotačního programu/.  Uznatelnými 
náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování 
odborné dokumentace viz. níže. Tyto náklady musí přímo 
souviset s projektem a vzniknout v době jeho realizace, musí 
být prokazatelně vynaložené, uhrazené, podložené doklady 
a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady 
musí být vynaloženy efektivně, účelně  
a hospodárně. 
 
Dotaci lze použít za zpracování: 
        -  Energetického auditu, 

- Projektové dokumentace, 
- Hydrogeologického průzkumu (posudek), 
- Geologický průzkum, 
- Odborné studie (např. územní, technické, 

regulační) 
- Zpracování projektové žádosti o finanční podporu 

do národních a evropských dotačních programů 
 
CO NELZE Z DOTACE HRADIT? 
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné 

budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, 

ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, uzavřené 

leasingové smlouvy, cestovné nad rámec úpravy v zákoně  

č. 262/2006 Sb., mzdy včetně odvodů a ostatní výdaje na 

zaměstnance, nákup zboží nákup dopravních prostředků, 

operativní leasing, pojištění, splátky půjček  

a úvěrů, výdaje na záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 

celní a správní poplatky, úhradu zálohových plateb bez 

doložení konečného vyúčtování, úhradu DPH, pokud je 

žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na 

uplatnění odpočtu této daně, přípravu a zpracování 

projektové žádosti související s tímto projektem, výdaje 

spojené s administrací projektu, režijní a provozní výdaje. 

 

KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN? 
Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve v den 
vyhlášení dotačního programu tj. 14. března 2022 a je 
uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a termín ukončení 
realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY? 
Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na 
webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz 
v sekci „Dotace“.  
 
KAM ŽÁDOST PODAT? 
Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu 
žádost o dotaci, a to osobně, poštou, prostřednictvím datové 
schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým 
podpisem do ePodatelny. Poštou či osobně se žádost podává 
do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
KDO A KDE MI MŮŽE POMOCI? 
Konzultačním místem je Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. 
 
Kontaktní osoby: 
 
Bc. Radka Maierová, tel.:475 657 678, email: maierova.r@kr-

ustecky.cz,Ing. Petr Donát, tel.: 475 657 987,   

e-mail: donat.p@kr-ustecky.cz;  Bc. Michaela Janatková,  

tel.: 475 657572, e-mail: janatkova.m@kr-ustecky.cz;  

Bc. Eva Lívařová, tel.:475 657 417, livarova.e@kr-ustecky.cz,  

Ing. Michaela Čuříková, 475 657 536, email: curikova.m@kr-

ustecky.cz 

 
 
Další informace a podrobnosti naleznete na webových 

stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci 

„Dotace“ Podpora přípravy projektových záměrů 

v Ústeckém kraji. 

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V ÚSTECKÉM KRAJI 2022 
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