Aktuální k 4. 11. 2018

Nabídka dotací pro obce a města prostřednictvím MMR
Dotace …
pro kdo?
O dotace budou totiž moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě
se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel
vyjma měst statutárních. Z MMR se nově se budou moci o dotace ucházet i obce
a města, které mají více než tři tisíce obyvatel, zejména pak ve vztahu k místním
komunikacím a sportovní infrastruktuře.
na co?
 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Půjde o dotaci na
zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál
bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou budovy v
havarijním stavu, apod. Dotace na projekt může činit až 30 milionů korun.
 Další novinkou je například Podpora dostupnosti služeb. Podpora je určena na
přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní
obslužnosti. V praxi to znamená až 5 milionů na projekt např. na rekonstrukci či
výstavbu objektu, který bude nabídnut k provozování potřebných služeb v obci
(smíšené zboží, pošta) nebo u prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr,
praktický lékař, zubař). Žadatelem může být obec do jednoho tisíce obyvatel,
dotace bude poskytována až do 70 % uznatelných nákladů.
 na vznik bydlení pro seniory, odstranění bariér v bytových domech a na
zajišťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště,
sportoviště, demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve
vyloučených lokalitách.
 zaběhlé dotace - na obnovu aktivního a pasivního místa odpočinku, dětská hřiště,
veřejná prostranství, obnovu drobných sakrálních staveb, obnovu majetku
poškozeného živelnou pohromou nebo na podporu bezbariérovosti v obci a
v neposlední řadě podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Obnova obecního a
krajského majetku po živelních pohromách, na obnovu místních komunikací.
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.
kdy? 19. 11. 2018 – únor 2019
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