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MAS Království-Jestřebí hory: 
Financování projektových zámě rů  

 
 
Rozšíření stávajícího kanalizačního řadu a intenzifikace ČOV v Čermné 

� Program rozvoje venkova – 90% podpora, avšak značný převis požadavků, 
administrativně relativně náročná žádost, menší pravděpodobnost úspěchu 
Termín: podzim 08 

� Program Královéhradeckého kraje – 80% podpora, jednodušší žádost, velká 
pravděpodobnost úspěchu, ale déle se čeká (1-1,5 roku), podpora jen do cca 3-4 mil. 
Termín: 30. září 08 

� Program Ministerstva zemědělství – 80% podpora, pro letošek již žádosti uzavřeny, kraj 
dává stanovisko zda-li je akce priorita či nikoliv. 
Termín: leden 09 

� Operační program Životní prostředí – 90% podpora, náročná žádost, oblast musí ležet v 
pásmu ochrany NP, CHKO ap., výzva může být omezena jen na ČOV nebo jen kanalizaci 
Termín: podzim 08 

 
Úprava sportovního areálu a přestavba vodní nádrže na koupaliště v Čermné 

� Program rozvoje venkova – 90% podpora, ale značný převis požadavků, žádost poměrně 
administrativně náročná, méně pravděpodobný úspěch, koupaliště financovatelné obtížně 
Termín: říjen 08 

 
Vodní nádrž Čermná 

� Operační program Životní prostředí – 90% podpora, náročnější žádost, ale při kvalitně 
připraveném projektu možnost úspěchu 
Termín: podzim 08 

� Program rozvoje venkova – 90% podpora, administrativně náročná žádost, značný převis 
žádostí nad finančními prostředky 
Termín: říjen 08 

� Ministerstvo zemědělství – bývá vyhlašována dotace na podporu zakládání rybníků, ale 
aktuálně vyhlášena není, proto ani nejsou známy konkrétní pravidla 
Termín: podzim 08 

 
Přestavby bývalé budovy ZŠ v Čermné na bytový dům 

� Ministerstvo pro místní rozvoj – financování podporovaných bytů pro sociálně slabší 
občany apod. Podpora 250 000 až 600 000 na 1 byt, bydlení jen pro vymezenou skupinu. 
Termín: březen 08/ březen 09 

 
Vytvoření kuchyně a dalšího zázemí pro sportovce v ubytovně Na Spartě v Úpici 

� Regionální operační program – podpora až 90%, časově i administrativně náročná žádost, 
nutno projekt kvalitně připravit, případně jich spojit více dohromady 
Termín: podzim 08 

� Ministerstvo školství – Až 70%, podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny 
sportovních organizací, relativně nenáročná žádost, financování formou ISPROFIN 
Termín: podzim 08 

 
Klopená asfaltová dráha pro in-line bruslení a další sporty v Úpici 
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� Regionální operační program – podpora 40 – 90%, časově i administrativně náročná 
žádost, vhodné spojit tento projekt s výše uvedeným rozšířením zázemí Na Spartě. 
Termín: podzim 08 

 
Pomník T. G. Masaryka na náměstí v Úpici 

� Regionální operační program – podpora až 90%, projekt financovatelný jen jako součást 
dalších úprav centra, ne samostatně 
Termín: podzim 08 

� Ministerstvo kultury – má celou řadu dotačních programů, i ty, zaměřené na výtvarné 
umění, obnovu kulturních památek apod. – velmi záleží na provedení autorovi apod. 
Termín: zima 09 

 
Penzion Poplužní dvůr v Havlovicích 

� Program rozvoje venkova – podpora do 60%, obecně značný převis žádostí, velmi záleží 
na kvalitě projektu 
Termín: červen 08 

 
Rekonstrukce muzeí a jejich propojení turistickými stezkami 

� Regionální operační program – Záleží na umístění a charakteru budov i povaze projektu a 
plánovaných turistických cest zda a v jaké míře by byl z tohoto programu odporovatelný 
Termín: podzim 08 

� Ministerstvo kultury – dotační programy na podporu muzeí, možnost jejich vybavení i 
oprav 
Termín: zima 09 

� Operační program Přeshrančiní spolupráce ČR-PL – podpora až 90%, nutné získat 
polského partnera, poté by projekt mohl být podporovatelný v celé šíři 
Termín: říjen 08 

 
Terciární vzdělávání v Úpici 

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podpora až 100%, předpokládá 
se velmi dobrá finanční alokace vzhledem k počtu žadatelů 
Termín: duben 08 

 
Ubytování pro studenty pedagogických a veřejnoprávních bakalářských oborů v Úpici 

� Regionální operační program – podpora až 90%, časově i administrativně náročná žádost, 
nutno projekt kvalitně připravit, případně jich spojit více dohromady 
Termín: podzim 08 

 
Všesportovní areál při ZŠ Úpice-Lány 

� Regionální operační program - podpora až 90%, časově i administrativně náročná žádost, 
nutno projekt kvalitně připravit, případně jich spojit více dohromady 
Termín: podzim 08 

� Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL – podpora až 90%, nutné získat 
polského partnera, který ale nemusí nutně realizovat podobnou akci 
Termín: říjen 08 

 
Rekonstrukce rekreačního zařízení Sv. Kateřina v Chotěvicích 

� Program rozvoje venkova – podpora do 60%, obecně značný převis žádostí, velmi záleží 
na kvalitě projektu 

� Termín: červen 08 
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Jezdecké stezky v Královéhradeckém kraji 
� Regionální operační program – podpora až 90%, záleží na charakteru projektu a 

navrhovaných stezek, obecně je často problém s majetkoprávními vztahy 
Termín: podzim 08 

� Program rozvoje venkova – podpora až 90%, jinak podobně jako u výše uvedeného 
programu, o odporovatelnosti rozhoduje i to, kudy plánované stezky vedou 
Termín: červen 08 

 
Turistická ubytovna v Pilníkově 

� Regionální operační program – podpora až 60%, časově i administrativně náročná žádost, 
projekt je do programu formálně přijatelný, ale pravděpodobnost úspěchu minimální 
Termín: podzim 08 

� Program rozvoje venkova – podpora až 60%, větší pravděpodobnost úspěchu, ale 
majitelem by musel být buď zemědělec, nebo začínající podnikatel, ne město nebo NNO 
Termín: červen 08 

 
Nová expozice v Městském muzeu v Úpici 

� Ministerstvo kultury – dotační programy na podporu muzeí, možnost jejich vybavení i 
oprav 
Termín: zima 09 

� Regionální operační program – podpora až 90%, projekt financovatelný spíše jako součást 
dalších projektů na zatraktivnění města a zlepšení vybavení, ne samostatně 
Termín: podzim 08 

 
Zhotovení nové venkovní omítky na barokní budově muzea v Úpici 

� Ministerstvo kultury – dotační programy na podporu muzeí i památkových objektů, záleží 
na charakteru budovy 
Termín: zima 09 

� Regionální operační program – podpora až 90%, projekt financovatelný spíše jako součást 
dalších projektů na zatraktivnění města a zlepšení vybavení, ne samostatně 
Termín: podzim 08 

 
Rozšíření veřejně přístupných míst k internetu v MK Úpice 

� Regionální operační program – podpora až 90% v případě navázání na další projekty 
města v souvislosti s občanskou vybaveností 
Termín: podzim 08 

� Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL – podpora až 90%, možno financovat i 
z fondu mikroprojektů a zapojit Poláky do měkkých aktivit bez většího polského partnera 
Termín: duben 08/podzim 08 

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podpora až 100%, pouze 
v souvislosti s návazností na konkrétní poskytování vzdělávání (např. pro seniory) 
Termín: duben 08 

 
Kurzy trénování paměti pro seniory v MK Úpice 

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – až 100%, předpokládá se velmi 
dobrá finanční alokace, možno spojit s dalšími projekty knihovny na vybavení ICT 
Termín: duben 08 

 
Ochrana počítačové sítě v MK Úpice 

� Regionální operační program – podpora až 90% v případě navázání na další projekty 
města v souvislosti s občanskou vybaveností 
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Termín: podzim 08 
� Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-PL – podpora až 90%, možno financovat i 

z fondu mikroprojektů a zapojit Poláky do měkkých aktivit bez většího polského partnera 
Termín: duben 08/podzim 08 

� Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podpora až 100%, pouze 
v souvislosti s návazností na konkrétní poskytování vzdělávání (např. pro seniory) 
Termín: duben 08 

� Integrovaný operační program – Opatření sem rámcově spadá, ale konkrétní podmínky 
zatím nejsou známy, po vyhlášení výzev bude třeba zjistit, zde je projekt financovatelný 
Termín: duben 08 

 
Zateplení budovy divadla v Úpici 

� Regionální operační program – podpora 60 až 90% v případě navázání na další projekty 
města v souvislosti s občanskou vybaveností 
Termín: podzim 08 

� Operační program Životní prostředí – až 90%, v minulé výzvě byly jen školní budovy, je 
možné, že v další výzvě budou i jiné veřejné objekty, problém může být historická budova 
Termín: podzim 08 

 
Oprava kaple a hřbitova v Radvanicích 

� Regionální operační program – podpora 90%, záleží na charakteru budovy, důležitosti pro 
obec event. cestovní ruch 
Termín: podzim 08 

� Česko- německý fond budoucnosti – záleží především na důležitosti památky pro historii 
česko-německých vztahů 
Termín: průběžně 

 
Vybudování a vybavení veřejného sportoviště v Radvanicích 

� Regionální operační program – podpora až 90%, časově i administrativně náročná žádost, 
nutno projekt kvalitně připravit, případně jich spojit více dohromady 
Termín: podzim 08 

 
Vybudování veřejného prostranství pro společenské a kulturní akce v Radvanicích 

� Regionální operační program – podpora až 90%, časově i administrativně náročná žádost, 
nutno projekt kvalitně připravit, případně jich spojit více dohromady 
Termín: podzim 08 

 
Poznámky: Zeleně označené způsoby financování považujeme za nejlépe odpovídající 

projektovým záměrům a tím pádem s největší pravděpodobností úspěchu. 
 
 Uváděné termíny jsou pouze orientační. 
 
Zpracovali:  Dr. Jan Balcar, Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci s  

Michal Kudrnáč, Jiří Kmoníček, Centrum rozvoje Česká Skalice, únor 2008 
 
Kontakt:          777 871 851, Balcar@zsul.cz, 607 966 379, mail:jiri.kmonicek@vilacerych.cz  
 


