MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Podpora a rozvoj regionů
Termín příjmu žádostí:

předpoklad ½ listopadu 2020 – konec února 2021

Druh výzvy:
Cílové území:

kolová
území České republiky

Přehled dotačních titulů, které byly v předchozích výzvách vyhlášeny pro obce do 3000 obyvatel a
obce s 3001 – 10 000 obyvateli. Upřesnění dotačních titulů, které budou vyhlášeny pro rok 2021,
předpokládáme v průběhu září 2020.
Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 obyvatel)
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací
117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (obnova školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné
výchovy, obnova školních tělocvičen)
117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (propustky, mosty a lávky přes místní
vodoteče a terénní nerovnosti, parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí, zastávky
linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy)
117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (obnova veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen
z obecního rozpočtu, Kulturní domy, Obecní domy, Multifunkční domy, Školní budovy (cílem projektu není
navýšit kapacitu))
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (obnova staveb jako: kaple, kaplička, márnice,
socha, boží muka, kříž, obnova prostoru hřbitovů, hřbitovních zdí.)
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (obnova nebo vybudování
veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obnova obecních koupališť lokálního charakteru, obnova
nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), obnova nebo vybudování zařízení pro
volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).
117d8210I Podpora dostupnosti služeb (jen pro obce do 1000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí, příprava
prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.)
117d8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (prezentaci úspěšných projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, výměnu zkušeností při přípravě projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, odborné vzdělávání starostů související s
výkonem jejich funkce)

Oprávnění žadatelé:
Výše dotace:

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu
01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní a horní limit dotace je pro každý titul
individuální.

Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli
117d8220A Podpora obnovy místních komunikací
117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (obnova školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné
výchovy, obnova školních tělocvičen)
117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku (akce zaměřené na obnovu sportovní
infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací: obnovu (modernizace,
rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu sportoviště: víceúčelové hřiště,
multifunkční hřiště, fotbalové hřiště nebo typu tělocvična: sportovní hala (samostatná stavba) určená pro
sportovní účely, multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely.)

Oprávnění žadatelé:
Výše dotace:

Účastník podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel,
včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní a horní limit dotace je pro každý titul
individuální.

Obecné informace pro všechny dotační tituly:
















Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) na
realizaci schválených akcí.
Uznatelné náklady u všech dotačních titulů jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na
podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.
Náklady na povinnou publicitu spojené s realizací projektu jsou při dodržení všech pravidel publicity
uznatelnými náklady projektu do výše max. 1% z celkových uznatelných nákladů a ne více než 5 tisíc
Kč. Forma propagace musí odpovídat charakteru projektu a z tohoto pohledu bude i posuzována
uznatelnost těchto nákladů.
Náklady na přípravu žádosti, na zhotovení projektové dokumentace a na odměny manažerů nejsou
uznatelnými náklady akce.
Povinná finanční spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být tvořena
dodávkou vlastního materiálů nebo dobrovolnou prací občanů obce. Ocenění hodnoty takto
zabezpečených prací a dodávek musí být doloženo posudkem autorizovaného technika (inženýra)
nebo soudního znalce.
Předmětnou akci nelze spolufinancovat z programů financovaných z prostředků EU.
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě nesmí výše dotace ze zdrojů
podprogramu stanovena spolu s podílem finančních prostředků kraje přesáhnout 85 % celkové výše
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Akce může být spolufinancována z jiných národních programů. V takovém případě nesmí celková výše
dotace ze zdrojů státního rozpočtu přesáhnout 85 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce, resp. výše vlastních zdrojů účastníka programu musí být vždy rovna nebo vyšší než 15%
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti). Akce je
považována za zahájenou předáním stavby. Pokud je akce stavebního charakteru rozdělena do více
etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu akce.
Účastník podprogramu musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou
nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto
podprogramu.

