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INFORMACE 
k projektu: Vzdělávání pro Trutnovsko I 

 
• Příspěvek na dopravu dětí do krajských kulturních zařízení/institucí 

• Podpora kulturně-vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol 

Seznam kulturních institucí, kam je možné jet: 
• Galerie moderního umění v Hradci Králové 

• Galerie výtvarného umění v Náchodě 
• Muzeum východních Čech v Hradci králové 

• Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
• Centrum uměleckých aktivit v Hradci Králové 

• Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 
• Hvězdárna v Úpici 

• Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
• Muzeum Náchodska 

• Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
• Archeopark Všestary, o.p.s. 

• Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 
• Klicperovo divadlo Hradec Králové, o.p.s. 

• Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. 
 

• Doba realizace projektu:  1. 1. 2023 – 31. 10. 2023 
 

•      Částka, která bude rozdělena mezi přihlášené základní školy: 70.000 Kč (tato 

suma bude rozdělena poměrným dílem podle počtu škol).  

 

- termín závazných přihlášek je do 17. 3. 2023 (formulář je v příloze, vyplněnou přihlášku 
zasílejte na b.prochazkova@kjh.cz) 
  

• Každá škola může podat 1 – 3 závazné přihlášky do různých krajských kulturních institucí. 

Jedna závazná přihláška = jedna exkurze (cesta). Každá přihlášená škola obdrží stejnou 

finanční podporu, bez ohledu na počet odevzdaných přihlášek.  

 

• uznatelnými výdaji bezprostředně spojenými s realizací projektu jsou: 

 výdaje na zajištění dopravy sjednanou autobusovou dopravou nebo veřejnou 

dopravou (vlak, autobus, kromě MHD) do kulturní instituce pro žáky a pedagogický 

doprovod  

 v případě autobusové dopravy je uznatelná cena z dotace max. 44 Kč/km 
 

• vyúčtování, fakturace dopravného: 

 čekací dobu si platí škola, nelze ji hradit v rámci tohoto dotačního programu 

 v případě, že ZŠ může fakturovat, bude postupovat následovně: uhradí náklady přímo 

dopravci v plné výši a poté ZŠ kontaktuje realizátora (MAS) kvůli přefakturaci 

domluveného příspěvku na dopravu (domluví text do účetních dokladů a kopii 

faktury od dopravce) 
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 v případě, že škola nemůže přefakturovat příspěvek na dopravu, uvede to do 

přihlášky a kontaktuje realizátora ještě před plánovanou exkurzí  
 

• další povinné dokladování: 

 potvrzení o absolvování vzdělávacího programu od kulturní instituce (formulář bude 

              zaslán přihlášeným školám) 

 

• medializace: Každá škola po absolvování cesty zveřejní na webu školy tiskovou zprávu nebo 

článek o uskutečněné akci s doplňující větou „Tato exkurze byla podpořena 

Královéhradeckým krajem a Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.“ 

 

Projekt „Vzdělávání pro Trutnovsko I“ je financován z dotačního programu Královéhradeckého kraje 
„Za kulturou v Královéhradeckém kraji“. 


