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Výzva
Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci

z podprogramu 298D2270 – Akce financované z rozhodnutí vlády

Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu 
a vlády ČR

Podprogram 298D2270 Akce financované z rozhodnutí vlády

Správce programu: Ministerstvo financí

Cíl:
V souladu s usnesením vlády č. 469 ze dne 21. června 2017 k zabezpečení investiční přípravy akce 
Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém regionu, je třeba zajistit financování vybraných projektů města Rychnov nad 
Kněžnou, obce Kvasiny a Královéhradeckého kraje, s cílem naplnit předmětné usnesení.

Konkrétně se jedná o následující projekty, jejichž financování odsouhlasila vláda v rámci usnesení 
č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu investiční akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu a usnesení vlády č. 469 ze dne 
21. června 2017 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu:

- Rozšíření kulturního domu Kvasiny a přístavba obecního úřadu
- Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (II. etapa)
- Rekonstrukce stávající budovy bývalého Kina v Rychnově nad Kněžnu

Konkrétní specifikace projektů je obsažena v příloze č. 1 materiálu k usnesení vlády č. 469/2017.

Žadatelé: Královéhradecký kraj
město Rychnov nad Kněžnou
obec Kvasiny

Termín předložení žádosti o dotaci: do 30. 6. 2018

Žádosti o dotace je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů. 

Rozsah financování akcí
Výše spoluúčasti státu na financování projektu nepřesáhne celkovou částku danou v příloze č. 1 
materiálu k usnesení vlády č. 469/2017, tj. v případě:

Rozšíření kulturního domu Kvasiny a přístavba obecního úřadu – 48,6 mil. Kč
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou (II. etapa) – 73,8 mil. Kč
Rekonstrukce stávající budovy bývalého Kina v Rychnově nad Kněžnu – 90 mil. Kč

Účast státního rozpočtu na financování akce činí maximálně 90 % z celkových nákladů akce dle 
uzavřených smluv o dílo ke dni vydání rozhodnutí.

Pro posouzení zařazení projektu k financování ze státního rozpočtu je nezbytné předložit spolu se žádostí 
o dotaci dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, v rozsahu dokumentace programu 298 22.
Úplné znění dokumentace programu 298 22, která obsahuje cíle a pravidla pro posuzování a čerpání 
těchto prostředků, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí:

http//www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps

Kontaktní osoba:
Ing. Barbora Caitamlová, tel. 25704 3463, e-mail: barbora.caitamlova@mfcr.cz


