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Program obnovy a rozvoje venkova

Žádosti lze podávat do 16. 2. 2015.

K žádosti je potřeba odevzdat i povinné přílohy, mohu pomoci. Předkládám Vám výtah ze Zásad 

podprogramu pro rok 2015 k dotačnímu titulu 1, 2 (DT č. 1, DT č. 2).

Cíl podprogramu:

Je zaměřeno na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podpora obnovy a rozvoje venkova 
předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce 
v souladu s místními tradicemi. 

Dotační tituly:

DT č. 1 podpora vítězů soutěže Vesnice roku

DT č. 2 podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Zaměřené akce DT 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti 

(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, 

hřbitovy, drobné stavby),

• komplexní úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním

v soutěži Vesnice roku

Zaměřené akce DT 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 
• 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.). 

Kdo může žádat:

u DT 1 Obec, která získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 2014 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže

u DT 2 • Obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická 
osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
• Svazek obcí za urč.podmínek
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Kolik lze získat na jeden projekt

u DT č. 1 max. 80 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů, 

u DT č. 2 max. 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů, dolní limit dotace u akce činí 

50 a horní 400.000 Kč.

Účastník podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, 

v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva.

Seznam příloh při podání žádosti: 

Přílohy, které musí být přiloženy k předkládané žádosti:

Pro DT č. 1:

• doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený

razítkem žadatele, nabývací smlouva v podobě originálu nebo ověřené kopie),

• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, harmonogram,

• u akcí stavebního charakteru 1.

Pro DT č. 2:

• doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený

razítkem žadatele, nabývací smlouva v podobě originálu nebo ověřené kopie),

• předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, harmonogram,

• popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže včetně obrazové dokumentace,

• u akcí stavebního charakteru 1.

Preferenční kritéria:
• formální správnost,
• velikost obce s preferencemi od menších k větším,
• skutečnost, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů
• udržitelnost daného projektu a jeho soulad s naplněním cíle podprogramu.

                                                
1 písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce o tom, 

že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 
106 stavebního zákona) nebo
• stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
• veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby 
nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo
• certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).

Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se
schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou). 




