
SETKÁNÍ STAROSTŮ

MALÁ LOSENICE 10. 3. 2020 OD 17 HODIN

ZMĚNA ISG MAS HAVLÍČKŮV KRAJ, PŘIDÁNÍ ČL. 20                     

DO PROGRAMOVÉHO RÁMCE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA



ČLÁNEK 20 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA 
VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH 

Oblast a) Veřejná prostranství v obcích 
Žadatel: obec nebo svazek obcí Dotace: 80 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje 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), 
2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 
- herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) 
- tvoří maximálně 30% projektu 
4) nákup nemovitosti 



Oblast b) Mateřské a základní školy 

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol 
nenavyšující kapacitu zařízení 

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. 

Dotace: 80 % výdajů, režim de minimis



Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje 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 zařízení  

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% projektu 

4) nákup nemovitosti 



Kritéria přijatelnosti 

1. Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny 

podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 

základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 

rozvoje 

2. V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či 

základní školy uvedené ve školském rejstříku (podmínka platí od podání 

Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS) 

3. V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze 

kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 

předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, 

k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí 

a související úpravy budovy školy
Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání 



Oblast f): Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Oblasti podpory 

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. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

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. 
Míra dotace: 80 %



Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje nebo na 

drobný dlouhodobý hmotný majetek: 

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení 

i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních 

knihoven 

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou 

činnost včetně obecních knihoven 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 

odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, 

informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 

projektu 

4) nákup nemovitosti 



Kritéria přijatelnosti 

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny 

podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 

základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 

rozvoje; C. 

2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších 

předpisů; C. 

3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se 

jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci 
na MAS v oblasti, která je předmětem dotace;

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní 

aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí 



Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje 

obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C. 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody: 

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné 

Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na 

www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál 



DĚKUJEME ZA POZORNOST
JAROSLAVA HÁJKOVÁ, ING. HANA CHLUBNOVÁ

HAVLÍČKŮV KRAJ, O.P.S.

HAJKOVA@HAVLICKUVKRAJ.CZ


