
 
 
Vážení partneři, 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 1.11.2015 dotační podprogram 
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016. 
Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. 
Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a 
sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.  
 
Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT): 
 
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
DT č. 5 –Podpora obnovy místních komunikací 
 
Příjemci podpory  mohou být obce do 3.000 obyvatel či svazky obcí, a to pouze 
v případě, že akce se nachází v katastrálních územích více obcí či má dopad do více 
obcí. 
 
Obec, která chce žádat o dotaci, musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 
strategický rozvojový dokument. MAS Krušné hory o.p.s. nabízí touto cestou 
pomoc obcím ve svém území se zpracováním takového strategického 
rozvojového dokumentu. Je však nezbytné upozornit, že takový dokument musí 
schválit příslušné zastupitelstvo obce. 
 
Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost do každého dotačního titulu. 
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v roce 2016. Žádost o dotaci nelze předložit 
pro akce již započaté. Lze však žádat na jednotlivé, funkčně oddělitelné etapy 
stavby. 
Termín ukončení příjmu žádostí je 15.01. 2016, 16:00 hod.  
Povinnou přílohou u akcí stavebního charakteru je vydané pravomocné stavební 
povolení, případně písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby. 
 
Blíže k jednotlivým dotačním titulům: 
 
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž 
výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. 
budou podílet), a které jsou zaměřené na:   

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, 
předškolní zařízení, kulturní zařízení),   

- úpravu veřejných prostranství, 
- obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, 

klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci 
činí 400 tis. Kč 



 
 
 
 
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:   

- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova, 
- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 

obnovu a rozvoj venkova. 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 
 
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 
nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní 
památkou a jsou v majetku obce.  
Jedná se zejména o obnovu staveb jako:   

- kaple, kaplička, márnice 
- socha, 
- boží muka, kříž, 
- úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci 
činí 300 tis. Kč, 
 
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací 
Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich 
součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů,  
konkrétně:   
všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,   
místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, 
ochranné štíty a sítě na nich, propustky,   
galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí 
pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,   
jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci, 
veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací. 
Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků. 
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci 
činí 1 mil. Kč. 
 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále 
jen „dotace“) na realizaci schválených akcí. Investiční dotace je dotace na investiční 
akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je 
majetek zhodnocován, případně i na náklady na údržbu a opravu majetku, pokud 
jsou součástí investiční akce. Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž 



 
náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování 
majetku. Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční musí vždy odpovídat tomu, 
jak žadatel (příjemce dotace) dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být 
provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a interními směrnicemi 
příjemce dotace. 
 
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše 
dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních 
prostředků kraje nepřesáhla 90 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů akce. 
 

Další podmínky jsou uvedeny na adrese: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-
venkova-v-roce-2016 
 
MAS Krušné hory, o.p.s. nabízí konzultace či pomoc při zpracování žádostí o dotaci. 
 
      
 
        Tým MAS Krušné hory, o.p.s. 
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