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Národní dotační programy
✓ Regionální politika
❑
❑
❑

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách
Podpora odstraňování bariér v budovách

✓ Cestovní ruch
❑

Národní program podpory cestovního ruchu

✓ Bytová politika
❑
❑
❑
❑

Regenerace sídlišť
Olověné rozvody
Podporované byty
Bytové domy bez bariér

Výzvy pro podávání žádostí o dotace na rok 2016:
listopad 2015 – leden 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova
➢

Cíl podprogramu:

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.
➢

Příjemci podpory:
Vymezeni a specifikováni pro každý dotační titul zvlášť. Obecně se však
jedná o obce do 3 tis. obyvatel či svazky obcí.

➢

Alokace na podprogram pro rok 2016:

375 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

✓

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci

✓

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

✓

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

✓

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓ Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
•

Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku.

•

Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěže (600 tis. – 2 mil. Kč).

•

Do 80% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty zaměřené na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.)
- Komplexní úpravu veřejných prostranství.
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně.
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení.

- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓ Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty zaměřené na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (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.).

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓ Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na:
- Prezentaci úspěšně realizovaných 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 změřeného na obnovu
a rozvoj venkova.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓ Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních taveb v obci
(stavby, které jsou ve vlastnictví obce, nejsou zapsané na Ústředním seznamu
kulturních památek, nejsou ve vlastnictví církve)
• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.
•

Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- Kaple a kapličky.
- Sakrální sochy.
- Boží muka a křížky.
- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
✓Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 1 mil. Kč.

•

Do 50% uznatelných nákladů na akci.

•

Budou podporovány akce zaměřené na rekonstrukci místních komunikací, jejich
součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

Obnova obecního a krajského majetku po
živelných pohromách

✓ Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo
stav nebezpečí
✓ Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav
nebo stav nebezpečí
•

Žadatel:

•

Výše dotace:

obec, kraj
DT č. 1:
DT č. 2:

až 90% (obce), až 85% (kraje)

až 70% (obce), až 40% (kraje)

Alokace pro každý rok DT č. 2: 50 mil. Kč
V případě stavu nouze či nebezpečí = Vláda ČR schválí strategii =
navýšení.

Podpora odstraňování bariér v budovách
Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou
a městských a obecních úřadů
➢Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách
v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny.
• Žadatel:
obec, kraj
•

Výše dotace:

do 50% uznatelných nákladů na akci

Podprogram EUROKLÍČ 2015
➢Cílem podprogramu je přispět k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
pro osoby se sníženou schopností pohybu.
• Žadatel:
nezisková organizace
•

Výše dotace:

do 100% uznatelných nákladů na akci

Alokace pro rok 2016: 20 mil. Kč

Národní program podpory cestovního ruchu
CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM
• Dotační titul s celorepublikovým rozsahem
• Cíle: růst podílu CR na prosperitě regionů, rozvoj domácího CR, zachování
zaměstnanosti, podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových
skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, snížení sezónnosti,
vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění
atraktivit.
• Příjemci: podnikatelské subjekty, obce (vyjma statutárních měst)
• Dotace ze státního rozpočtu max. 50%, min. 50% vlastní zdroje.
• Veřejná podpora dle de minimis.

Národní program podpory cestovního ruchu
• Projekty v rozsahu 250 tis. Kč – 5 mil. Kč, parkovací domy pro kola až 10 mil. Kč.
• Podporovány projekty zaměřené na:
• rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického
zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras
a stezek;
• zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu;
• zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky
postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky
atraktivit CR;
• pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací
domy, věže);
Součástí všech projektů – marketing akce.
Zaměření projektů na cestovní ruch nikoli na občanskou vybavenost obcí.

Podpora bydlení
Podprogramy / alokace pro rok 2016:
✓Regenerace sídlišť / 40 mil. Kč
✓Olověné rozvody / 10 mil. Kč
✓Podporované byty / 400 mil. Kč
✓Bytové domy bez bariér / 35 mil. Kč

Podpora bydlení
Regenerace sídlišť
➢Regenerace veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu min. 150 bytů
(sídliště postavené v letech 1945 – 1990), (zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury,
parkovací stání, dětské hřiště, úpravy zeleně, veřejné rekreační plochy).

•

Žadatel:

obec

•

Výše dotace:

do 70% uznatelných nákladů na akci, max. 4 mil. Kč

Olověné rozvody
➢Výměna domovních olověných rozvodů = snížení obsahu olova v pitné vodě.
• Žadatel:
vlastník nebo spoluvlastník či společenství vlastníků
bytových jednotek
• Výše dotace: 20 tis. Kč / 1 bytová jednotka (de minimis)

Podpora bydlení
Podporované byty

➢Cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (min. 20 let).
•Žadatel: právnické osoby vč. obcí
DT č. 1 – Pečovatelský byt:
pro 65+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)
DT č. 2 – Vstupní byt:
pro osoby v nepříznivé sociální situaci
550 tis. Kč / byt (de minimis)
DT č. 3 – Komunitní dům seniorů: pro 60+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)

Podpora bydlení
Bytové domy bez bariér

➢Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a
výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny.

•

Žadatel:

spolu/vlastník bytového domu nebo, nebo společenství

vlastníků, nebo spolu/vlastník jednotky vykonávající
činnost správce v bytovém domě.
•

Výše dotace:

do 50% uznatelných nákladů na akci, max. však:

(de minimis)
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k
výtahu,
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu,
c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.

Národní program – Podpora územně plánovacích
činností obcí
❑ Program 117D05, období 2016-2020 (pro rok 2016 - 20mil. Kč)
❑ Výzva – otevřena, uzávěrka 15.1.2016
❑ Dotační titul: územní plán
❑ Příjemce: obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které
pořídily/pořizují územní plán z IOP nebo Programu rozvoje
venkova)
❑ 80% z programu, 20% žadatel max. výše podpory 400.000 Kč
❑ Podmínky výzvy včetně textu programu, metodických pokynů k
výzvě a kritéria pro hodnocení jsou zveřejněna na www.mmr.cz

PŘIPRAVUJEME
Podpora revitalizace území
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Cíl programu:
•

odstranění objektu a příprava území pro plnohodnotné využití

Příjemci podpory:
•

Obce na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita

Předmět podpory:
•

objekty pro bydlení, které se nacházejí v technicky nevyhovujícím
stavu.

Předpokládané vyhlášení
•

Začátek roku 2016

PŘIPRAVUJEME
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Forma podpory:
• Investiční i neinvestiční dotace
• Až 80% celkových vynaložených uznatelných nákladů
• Vyplácení na základě předložených faktur

Alokace pro rok 2016:
• 100 mil. Kč

PŘIPRAVUJEME
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Účast v dalších programech
•je možná
•např. financování z dalších dotačních programů,
včetně operačních programů při realizaci Projektu
následného využití revitalizovaného území

PŘIPRAVUJEME
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Základní podmínky:
•
•
•
•

•

•
•

Obec musí mít objekt ve svém vlastnictví.
Objekt nesmí být zatížen žádnými závazky.
Nutné platné povolení pro odstranění stavby.
Je požadováno mít zpracovanou situační analýzu, která dokládá, že
existence nevyhovující nemovitosti má negativní sociální a ekonomické
dopady na lokalitu.
Je nutné mít zpracovaný Projekt následného využití revitalizovaného
území, jehož obsahem je celkové řešení lokality s nevyhovující
nemovitostí.
Obec musí mít zajištěno náhradní bydlení pro všechny případné
současné uživatele nevyhovující nemovitosti.
Podporu nelze použít pro již započaté akce (tam, kde je podepsána
smlouva o dílo před podáním žádosti).

Přeji Vám mnoho úspěchů.
Ing. Miroslava Tichá
odbor regionální politiky
miroslava.ticha@mmr.cz
Mob. 731 628 447
www.mmr.cz

