SEMINÁŘ (část první) 8.10.2021 - Příprava výzvy PROGRAM ROZVOJE VENKOVA duben 2022:
Objem dotačních prostředků ve výzvě 14.500.000 Kč (dotace 80%), maximální výše celkových způsobilých
výdajů na projekt 5 mil. Kč
Nově vyhlášení článku 20:
a)

Veřejná prostranství v obcích
a. Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků.
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované
v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů
občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
b. Obec nebo svazek obcí.
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1)
vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše,
veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely,
orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2
zastavěné plochy), 2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další
solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 3) herní prvky
4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří
maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 5) nákup nemovitosti
b) Mateřské a základní školy
a. Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
b. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské
právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou
zřízeny krajem či organizační složkou státu.
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1)
rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího
a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 2) pořízení
technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího
zařízení73 3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní
mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace 4) nákup nemovitosti
c) Hasičské zbrojnice
a. Oblasti podpory Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo
souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
b. Obec nebo svazek obcí.
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1)
rekonstrukce/obnova77/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny,
toalety) 2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 3) doplňující
výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří
maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 4) nákup nemovitosti

d) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
a. Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina,
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
b. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav,
o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované
(církevní) právnické osoby
c. Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 1)
rekonstrukce/obnova 82/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven83 2) mobilní stavby – stavební buňky či
jiné mobilní stavby pro klubovny 3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost včetně obecních knihoven87 4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové
akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany,
apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a
projekční technika a vybavení 5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační
tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84 ,
sklady) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 6) nákup nemovitosti

