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Nabídka dotací pro obce a města prostřednictvím MMR 

 
Dotace … 
 
pro kdo?  

obce a dobrovolné svazky obcí (v některých případech)  
 

na co?  
 Podpora obnovy místních komunikací…(A), všechny konstrukční vrstvy vozovky a 

krajnic 
 

 Podpora obnovy sportovní infrastruktury …(B), obnova školních hřišť a 
šk.tělocvičen 
 

 Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury …(C), a to propustky; 
mosty a lávky přes místní vodoteče a terénní nerovnosti; parkovacích a 
odstavných ploch s vazbou na občanská vybavenost obcí; zastávek linkové 
osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy; 
 
 

 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku …  (D) 
 

 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov …  (E), kulturní domy, obecní domy, 
multifunkční domy, školní budovy (ne navýšit kapacitu) 

 
 Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů … (F) kaple, kapička, márnice; 

socha; boží muka, kříž; prostory hřbitovů, hřbitovní zdi. 
 

 
 Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku … (H) 

obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť; 
obnovu obecních koupališť lokálního charakteru; obnovu nebo vybudování 
naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek); obnovu nebo vybudování 
zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní 
a spolkovou činnost). 
 

 Podpora dostupnosti služeb… (I) pro obec do 1.000 obyvatel;  
 
rekonstrukce objektu, - v případě prostoru určeného pro obchod – základní 
technické vybavení (mrazáky, chladící technika), - pořízení nebo přestavba 
pojízdné prodejny. 
 

 Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (K) 
 

kolik? 
 Míra spolufinancování ze strany obcí se liší dle velikostní kategorie, od 30 % u 

nejmenších obcí až po 50 % u měst nad deset tisíc obyvatel. 
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kdy? 19. listopadu. 2018 – 28. únor 2019 
 

Ing. Jana Mikulková 
 

Kontaktní údaje Telefon: 606 178 459, e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu 

   Sídlo: Poličná, okr. Vsetín, IČ 63683326,  

   Délka praxe v oboru dotační poradenství: 11 let 

 


