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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Cíl podprogramu: Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí
 Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí
 Dotace: 50 až 70% z celkových nákladů / 200 tis. – 1 mil. Kč
 1 žadatel může podat 1 žádost do každého dotačního titulu

Alokace na podprogram pro rok 2017: 500 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační tituly
1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku / 30 mil. Kč
2. Podpora zapojení generací do komunitního života v obci /178 mil. Kč

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova / 7 mil. Kč
4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci / 35 mil. Kč
5. Podpora obnovy místních komunikací / 250 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
•

Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku 2016 stuhou (mimo Zelené)

•

Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěže (600 tis. – 2 mil. Kč).

•

Do 80% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty zaměřené na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.)
- Komplexní úpravu veřejných prostranství
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení
- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži
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 DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí

•

Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci

DT č. 2A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
-

Veřejná prostranství, zařízení pro volnočasové aktivity

-

Nutné zapojení dětí a mládeže do projektu

DT č. 2B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
-

Interiérové rekonstrukce místností (např. klubovny)

-

Pro děti a mládež
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 DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí

•

Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci

•

Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na:
- Prezentaci úspěšně realizovaných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí změřeného na obnovu
a rozvoj venkova
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 DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních taveb v obci
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel

•

Stavby ve vlastnictví obce

•

Stavby, které NEJSOU zapsané na ÚSKP

•

Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci

•

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- Kaple a kapličky
- Sakrální sochy
- Boží muka a křížky
- Márnice
- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti (5m) drobných sakrálních staveb
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 DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
•
•
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel
Výše dotace: maximálně 1 mil. Kč / 1 MK / 1 žádost
Do 50% uznatelných nákladů na akci

•

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací,
jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
• jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
• dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:

- kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace,
- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí
pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.
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Žádost o dotaci (formulář na www3.mmr.cz/zad) + přílohy
Pro dotační titul č. 1:
• doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN
podepsaný a opatřený razítkem žadatele nebo nabývací smlouva),
• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
• harmonogram realizace akce,
• fotodokumentaci aktuálního stavu.
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Žádost o dotaci (formulář na www3.mmr.cz/zad) + přílohy
Pro dotační titul č. 2A a B:
• doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN
podepsaný a opatřený razítkem žadatele nebo nabývací smlouva),
• popis výchozího stavu,
• popis cíle a aktivit projektu (jasný popis cíle, jasný a podrobný popis aktivit
včetně jejich výstupů, cílové skupiny atd.),
• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
• harmonogram přípravy a realizace akce,
• barevnou fotodokumentaci aktuálního stavu (v tištěné podobě),
Pro DT č. 2. A dále:
• popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže včetně tištěné obrazové
dokumentace.
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Žádost o dotaci (formulář na www3.mmr.cz/zad) + přílohy
Pro dotační titul č. 3:
• popis cíle a aktivit projektu (jasný popis cíle, jasný a podrobný popis aktivit
včetně jejich výstupů, cílové skupiny atd.),
• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
• harmonogram projektu.
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Žádost o dotaci (formulář na www3.mmr.cz/zad) + přílohy
Pro dotační titul č. 4:
• doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN
podepsaný a opatřený razítkem žadatele nebo nabývací smlouva nebo evidenční
karta majetku) a písemný souhlas majitele pozemku v případě, že se stavba
nenachází na pozemku žadatele,
• katastrální mapa s vyznačením umístění stavby (z webových stránek ČUZK –
aplikace nahlížení do katastru nemovitostí),
• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
• prohlášení statutárního zástupce (volnou formou), že daná stavba není zapsána
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
• harmonogram realizace akce,
• barevnou fotodokumentaci aktuálního stavu (v tištěné podobě).
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Žádost o dotaci (formulář na www3.mmr.cz/zad) + přílohy
Pro dotační titul č. 5:
• doklady o vlastnictví majetku:
- výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy (výpis z KN nebo
z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele),
- výpis z pasportu komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou místní komunikaci
označit ve výkresové/mapové části i v textové/tabulkové části), podepsaný
a opatřený razítkem žadatele;
• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
• podrobná barevná fotodokumentace dané místní komunikace (v tištěné
podobě). Vyžaduje se snímek s vyznačením začátku komunikace (vyznačit přímo
na komunikaci) a dále snímky v jednom směru na každých 25 m délky (vyznačit
přímo na komunikaci). Snímky se pořizují pokud možno se záchytnými body
(značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty, domy aj.).
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! Příloha pro DT č. 1, 2, 4 a 5!
a) Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby
(zakreslenou do katastrální mapy s čísly parcelními) jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb).
b) Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
i.

písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom,
že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního
zákona) nebo

ii.

stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo

iii. veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav
nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo
iv. certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).

Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací
(prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).
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 Výzva k podávání žádostí o dotace

• OD 18. ŘÍJNA DO 30. PROSINCE 2016 do 12 hod.
1. Elektronicky (www3.mmr.cz/zad) – „podána“
žádost + přílohy = nerozebíratelná vazba
ORIGINÁL nebo ověřená kopie všech příloh
2. podatelna MMR
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 Nejčastější chyby
 Pozdní doručení žádosti
 Chybí razítko nebo podpis žádosti o dotaci
 Žádost (včetně příloh) je předložena v podobě kopie
 Chybí jedna z požadovaných příloh nebo jsou v kopii
 Žádost o dotaci a přílohy nejsou pohromadě
 Nesoulad s dotačním titulem
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 Výzva k podávání žádostí o dotace

• OD 18. ŘÍJNA DO 30. PROSINCE 2016 do 12 hod.
1. Elektronicky (www3.mmr.cz/zad) – „podána“
žádost + přílohy = nerozebíratelná vazba
ORIGINÁL nebo ověřená kopie všech příloh
2. podatelna MMR

Přeji Vám mnoho úspěchů
Ing. Miroslava Tichá
odbor regionální politiky

Miroslava.Ticha@mmr.cz
www.mmr.cz

