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Vážená paní, vážený pane, 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 27. 3. 2017 podmínky dotačního programu 

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje. Účelem tohoto dotačního 

programu je formou dotace veřejnoprávním subjektům působícím na území Královéhradeckého kraje 

pomoci připravit do stádia realizovatelnosti projektové záměry naplňující cíle krajské RIS3 strategie.  

Podrobné informace o dotačním programu naleznete v dokumentu Podmínky dotačního programu, 

které jsou včetně příloh zveřejněny na portále proinovace.cz v sekci Aktivity/Aktuální projekty. 

V případě dotazů se obracejte prosím na kontaktní osobu dotačního programu Ing. Pavla Šubrta, RIS3 

koordinátora pro Královéhradecký kraj (mail: psubrt@kr-kralovehradecky.cz, tel: 495 817 284, mobil: 

702 210 109). 

 Před podáním žádosti o dotaci do Dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů 

RIS3 Královéhradeckého kraje, musí být projektový záměr zařazen do Akčního plánu krajské 

RIS3 strategie jako strategická intervence. 

 Návrh na zařazení projektového záměru do Akčního plánu musí být podán prostřednictvím 

RIS3 developera Královéhradeckého kraje (Ing. Martina Hubáčka, tel: 725 841 367, email: 

hubacek@cirihk.cz , Ing. Veroniku Špačkovou, tel: 724 372 818, email: spackova@cirihk.cz ) 

nejpozději 10 pracovních dní před samotným podáním žádosti o dotaci.  

 O zařazení projektového záměru do Akčního plánu RIS3 Strategie Královéhradeckého kraje 

bude následně rozhodovat Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. 

 Příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 2. 5. 2017 od 8:00. 

Pozvánka na seminář pro žadatele dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 

Královéhradeckého kraje 

V souvislosti s plánovaným vyhlášením výzvy dotačního programu připravuje Královéhradecký kraj 

seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 6. 4. 2017 v budově Královéhradeckého kraje, Pivovarské 

nám. 1245, 500 03 Hradec Králové od 14:30 hodin v místnosti P1.412 Františka Kupky. Na tento 

seminář Vás srdečně zveme.  

 

S pozdravem  

 

Ing. Pavel Šubrt 

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové 

tel.: 495 817 284 

mobil: 702 210 109 

e-mail: psubrt@kr-kralovehradecky.cz 
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