PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018
vyhlašovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (národní dotace)

Cíle podprogramu
 Cílem podprogramu je obnova a rozvoj venkova se zapojením obyvatel venkova, občanských
spolků a sdružení v souladu s místními tradicemi.
Vymezení příjemců
 obec do 3 000 obyvatel – musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválená strategický rozvojový
dokument,
 u DT 2. a 3. i svazek obcí, pokud realizace projektu zasahuje do katastrálních území více obcí –
musí mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument
Dotační tituly:
DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
není pro naše území relevantní
DT 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Budou podporovány projekty sloužící generacím různých věkových skupin, na jejichž přípravě nebo
realizaci se prokazatelně podílí generace dětí a mládeže. Místo pasivního odpočinku je zpevněná
plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo musí být veřejně
přístupné a nesmí být zpoplatněno.
 úpravy veřejných prostranství
 obnova a zřizování veřejné zeleně
 rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)
Uznatelné náklady – lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešky apod.
Neuznatelné jsou náklady na nákup a pořízení drobného vybavení (stolní hry, míče apod).
DT 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu.
 prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
 výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova
Neuznatelné jsou náklady na nákup a pořízení hardware a software, na ubytování, vstupné, pronájmy
kol apod.
Náklady na dopravu jsou uznatelné max. do 50%.
DT 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nacházejících se v katastrálním
území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce.
 Zejména se jedná o obnovu staveb jako: kaple, kaplička
socha

boží muka, kříž, smírčí kříž
úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných
sakrálních staveb
 předmětem žádosti o dotaci může být jedna i více drobných staveb
Neuznatelné jsou náklady na fotodokumentaci, zpracování restaurátorské zprávy apod.
DT 5 – Podpora obnovy místních komunikací
Podporovány budou akce zaměřené na obnovu (oprava/rekonstrukce) místních komunikací a jejích
součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Dotace je
poskytována na jednu místní komunikaci obce – podle evidence v pasportu komunikací, výjimečně
může být poskytnuta na více navazujících komunikací se stejným nebo obdobným povrchem.
Uznatelné jsou náklady na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívá, přidružené a přídatné pruhy, parkovací
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy),
 napojení na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v majetku obce,
 kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, slouží-li tato zařízení výlučně k odvádění vod z této
komunikace,
 galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a
ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky
Neuznatelné jsou náklady na výstavbu nových komunikací, rekonstrukce týkající se účelových
komunikací a chodníků, dále nejsou uznatelné rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení
apod.
DT 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se
prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
 rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště
a sportoviště apod.), která slouží pro hodiny tělesné výchovy
 rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen
Školním hřištěm nebo tělocvičnou se rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je
součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné
zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu (zařízení) využít.
Doplňkové uznatelné náklady jsou náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizací sociálního
zařízení.
Neuznatelné náklady:
 nářadí určené k zabudování (ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal /nohejbal/
tenis do pouzder apod.)
 nářadí přenosné (lavičky, bedny, trampolíny, žíněnky apod.)
DT 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón
není pro naše území relevantní - podporovány budou pouze projekty, které jsou k podpoře schváleny
usnesením vlády, a jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení vlády ze dne 21.6.2017 č. 469.

Výše dotace
DT 2

dotace do výše maximálně
minimální výše dotace
maximální výše dotace

70%
100 000,- Kč
400 000,- Kč

DT 3

dotace do výše maximálně
minimální výše dotace
maximální výše dotace

70%
není stanoveno
200 000 000,- Kč

DT 4

dotace do výše maximálně
minimální výše dotace
maximální výše dotace

70%
40 000,- Kč
300 000,- Kč

DT 5

dotace do výše maximálně
minimální výše dotace
maximální výše dotace

50%
200 000,- Kč
1 000 000,- Kč

DT 6

dotace do výše maximálně
minimální výše dotace
maximální výše dotace

70%
500 000,- Kč
5 000 000,- Kč

Termín realizace projektu
Poslední možný termín pro předložení dokladů bude uveden v průvodním dopisu k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Termín pro podání žádosti o dotaci
do 15.1.2018
Dokumentace k žádosti o dotaci
dle jednotlivých DT

