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V rámci PRV
Program rozvoje venkova

7. výzva PRV
MAS Rozkvět, z.s.
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, LHENICE, 3. 6. 2020

Čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Fiche 8 Naše obce
Oblasti podpory:

Veřejná prostranství
v obcích

Mateřské a
základní školy

Vybrané kulturní
památky

Kulturní a
spolková zařízení
včetně knihoven

Společné podmínky:
 Žadatel obec nebo svazek obcí, v některých opatřeních i další
 Žadatel může podat 1 žádost na jeden režim podpory – tzn. max. 2 ŽOD
- režim nezakládající veřejnou podporu X režim de minimis
 V jedné ŽOD může být kombinováno více aktivit z více směrů

 Uznatelné výdaje min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč.
 Podpora je poskytována ve výši 80 %
 Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je Prohlášení o realizaci projektu v souladu s
plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) i v případě svazku
obcí se musí dokládat soulad s plánem rozvoje obce, dokonce všech obcí dotčených realizací
projektu.

Společné podmínky:
 Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace
solárně-termických kolektorů;
 Nebudou podporovány projekty, u kterých výdaje na stavební a technologické úpravy

opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč z částky, ze které je stanovena dotace;
 Opláštění budovy – je chápáno jako svrchní plášť celé budovy – do opláštění budovy se řadí
např. zateplení, fasáda, střecha ale i okna a vstupní dveře. Do opláštění patří i obvodní zdivo a
například krovy.

Veřejná prostranství
Podpora poskytována v režimu nezakládající veřejnou podporu.
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.
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:
 vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejm. 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,
přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),
 vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
 doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30%
projektu,
 nákup nemovitosti

Veřejná prostranství
 Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu
 Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný
a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno
 Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a
nová výstavba pomníků
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a
právo stavby.
 Předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující prostranství
obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a nebo dalších objektů občanské
vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti lze podpořit za podmínky,
že jsou tyto objekty ve vlastnictví obce;
 Způsobilé výdaje na veřejném prostranství - doplnění jednotlivých herních prvků, venkovní stoly a
lavičky jako mobiliář ( musí být součástí v.p. celoročně, ne jen pro pořádání akcí).

Mateřské a základní školy
Žadatel :
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.
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:
1) Režim nezakládající veřejnou podporu
2) Režim de minimis

Mateřské a základní školy
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:
 rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ
 pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, či doprovodného stravovacího
zařízení
 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% projektu
 nákup nemovitosti
 POZOR: V případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení.

Mateřské a základní školy
Další podmínky:
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo
stavby.
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
nájem, věcné břemeno a právo stavby.

 Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro
sport.
 Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání –tabulka projektových záměrů pro PRV
jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu

Vybrané kulturní památky
Žadatel :
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové
organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby.
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:
1) Režim nezakládající veřejnou podporu
2) Režim de minimis

Vybrané kulturní památky
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
 obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba

odstavných ploch a

parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu
 nákup nemovitosti
 Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně

Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní
památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek
k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP.

Vybrané kulturní památky
Další podmínky:
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, v kterých jsou umístěné podpořené
kulturní památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v případě drobných objektů, které
nejsou vedeny v katastru nemovitostí), jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
 Povinná příloha - Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče.

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Žadatel:
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové
organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby.
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.
Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.
Podpora poskytována v režimu de minimis.

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
 rekonstrukce/obnova*/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny,
toalety) včetně obecních knihoven, mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro
klubovny;
 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
 pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
 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 vybavení) - tvoří maximálně 30% projektu
 nákup nemovitosti
 Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního
vybavení.

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Další podmínky:
 V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být
sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám.

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
 Kulturní a spolková zařízení - lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí by mohly být zařazeny do
záměru Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, ovšem jako vybavení daného
kulturního/spolkového zařízení – např. sálu kulturního domu. V tomto případě by se muselo jednat o
investiční výdaje.

Kontakt:
Monika Hůrská
Tel: 774 139 464
E-mail: hurska@masrozkvet.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠE PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
DĚKUJI ZA POZORNOST!

