
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Regionální stálá konference Ústeckého kraje,  24. října 2019, Ústí nad Labem



Obsah příspěvku

1. Harmonogram dotačních programy MMR

2. Vyhlášené tituly podpora bydlení a podpora výstavby v 
oblastech se strategickou průmyslovou zónou

3. Soutěž SMART 5G



Předpokládaný harmonogram výzev NDT MMR

21.10. 25.10. 29.10. 1.11. 4.11. 11.11. 2.12. 11.12. 4.1. 21.1. 24.1. 29.1. 31.1. 4.2. 10.2. 2.3. 1.4.

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ

21.10. 25.10. 29.10. 1.11. 4.11. 11.11. 2.12. 11.12. 4.1. 21.1. 24.1. 29.1. 31.1. 4.2. 10.2. 2.3. 1.4.

MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA NÁRODNÍ A NADREGIONÁLNÍ ÚROVNI

PODPORA NADREGIONÁLNÍCH AKTIVIT

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CR

ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA ÚROVNI KRAJŮ

MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA OBLASTNÍ ÚROVNI

PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ

BEZBARIÉROVÉ OBCE OD ROKU 2017

PODPORA VÝSTAVBY V OBLASTECH SE SPZ

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 

V REGIONECH

PODPORA BYDLENÍ

Program
Předpokládané datum vyhlášení

PEČOVATELSKÉ BYTY

KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

VÝSTAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PODPORA VÝSTAVBY VÝTAHŮ A BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ DO BYTOVÝCH DOMŮ

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

ÚZEMNÍ PLÁN

Předpokládané datum ukončení 

PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU

PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU

PODPORA DOSTUPNOSTI SLUŽEB

PODPORA VENKOVSKÉ POSPOLITOSTI A SPOLUPRÁCE NA ROZVOJI OBCÍ

DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

PODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ

STUDIE VYUŽITÍ VLÁDOU DOPORUČENÝCH BROWNFIELDŮ

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

VÝSTAVBA NÁJEMNÍCH BYTŮ V OBLASTECH SE STRATEGICKOU PRŮMYSLOVOU ZÓNOU

VÝSTAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH SE STRATEGICKOU PRŮMYSLOVOU ZÓNOU

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A V BUDOVÁCH MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ

EUROKLÍČ



Podprogram Podpora bydlení dotační titul: Pečovatelský byt

• výstavba bytů pro seniory ve věku 65+ nebo pro osoby s takovým

zdravotním stavem, který způsobil závislost na pomoci jiné fyzické

osoby

• 600 000 Kč na jeden byt

• upravitelný byt (vyhláška č. 398/2009 Sb.)

• podlahová plocha maximálně 50 m2

• v obci je dostupná jedna z terénních služeb sociální péče

• v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby

• nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu je maximálně

61,10 Kč

• nelze poskytovat pobytové sociální služby



Podprogram Podpora bydlení dotační titul Komunitní dům 
seniorů

• výstavba domu pro osoby ve věku 60+

• minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů

• upravitelný byt (vyhláška č. 398/2009 Sb.)

• podlahová plocha maximálně 45 m2

• sdílené prostory  - minimálně 40 m2

• v obci je dostupná jedna z terénních služeb sociální péče

• nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu je maximálně

61,10 Kč

• sdílené prostory a domovní vybavení nesmí být komerčně využívány



Podprogram Technická infrastruktura

• zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných nebo 

bytových domů (pozemní komunikace, vodovod a kanalizace)

• max. 80 000 Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek

• obec

• následná výstavba alespoň 70 % odpovídajícího počtu rodinných 

nebo bytových domů musí být ukončena nejpozději do 5 let od 

ukončení výstavby technické infrastruktury



Podprogram Bytové domy bez bariér

• odstranění bariér v bytových domech při vstupu do domu a do 

výtahu

• max. 50 % nákladů na realizaci akce

• bytový dům -zkolaudován před více než 10 lety

• bytový dům není vybaven výtahem nebo do bytového domu

a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup

• Bytový dům s minimálně čtyřmi nadzemními podlažími



Podprogram Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 
dotační titul Územní plán

• dotace je poskytnuta do výše 80 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů na jeden územní plán (maximálně 400 000 

Kč)

• uznatelné náklady: zpracování návrhu územního plánu pro 

společné jednání, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území a zpracování úpravy návrhu územního plánu pro 

veřejné projednání

• obec bez územního plánu nebo schválený územní plán

zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007



Výčet nejčastějších chyb u nepodpořených projektů

• žádost: - nevyplněna specifikace technické infrastruktury

- chybně určeny pozemky pro technickou infrastrukturu a domy 

- zahrnovány náklady na jiné sítě, než je předmět dotace

• projektová dokumentace:   

- neověřena ve stavebním / vodoprávním řízení

- bez razítka autorizace 

- nakopírované na několik papírů – nezkontrolovatelný projekt

- rozpočet: - dokládány rozpočty i na sítě, které nejsou předmětem 

- v případě Komunitních domům seniorů – projekt není vypracován v souladu 

s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., a to z 80% všech předložených žádostí (stavebními 

úřady nekontrolováno – ignorováno)

LV, mapa, smlouvy: – vyhotoveno z veřejně přístupného náhledu do katastru nemovitostí

- nevyznačeny pozemky



Výčet nejčastějších chyb u nepodpořených projektů

• stavební povolení: 

- nedoloženo nebo bez nabytí právní moci 

- bez razítka a podpisu výstavce nebo doložky konverze (pokud je zasláno 

prostřednictvím datové schránky) – žadatelé dosud neovládají zaslání 

dokumentu prostřednictvím datové schránky…… Stále velký problém !!!!!! 

- dokument je zaslán jako „obrázek“

• V rámci doplňujících náležitostí  - odstupují příjemci dotace z důvodu 

procesních chyb výběru dodavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek



Soutěž SMART 5 G Sítí pro potřeby obyvatel, soukromého a 
veřejného sektoru

• Kdo: MPO a MMR

• Co: 5 G pro 5 měst

• Pro: obce a města České republiky

• Kdy: soutěžní návrhy do 11. 11. 2019

• Jak: Elektronicky: soutez5gmest@mpo.cz



www.mmr.cz

www.uzemnidimenze.cz

www.dotaceEU.cz

Děkuji za pozornost


