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Doksy 



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

ü Cestovní ruch 
q Národní program podpory cestovního ruchu 

ü Bytová politika 
q Regenerace sídlišť 
q Technická infrastruktura 
q Olověné rozvody
q Podporované byty 
q Bytové domy bez bariér
ü Státní fond rozvoje bydlení
ü Nestátní neziskové organizace

Národní dotační programy



Ø 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.

Ø Příjemci podpory:

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

Ø Alokace na podprogram pro rok 2016 (plán): 400 mil. Kč 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



ü Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

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

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

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

ü Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních 
komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova



ü 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



ü 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



ü 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



ü Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 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



NOVÝ DOTAČNÍ TITUL

üDotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce 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. 

Alokace pro rok 2016 (plán): 200 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova



ü Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo 

stav nebezpečí

ü Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav 

nebo stav nebezpečí
• Žadatel: obec, kraj 

• Výše dotace: DT č. 1: až 90% (obce), až 85% (kraje)

DT č. 2: 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. 

Obnova obecního a krajského majetku po 
živelných pohromách



Podpora odstraňování bariér v budovách
Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou 
službou a městských a obecních úřadů
ØCílem 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

ØCílem 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 Podávání žádostí: 1. 10. 2015 – 15. 1. 2016



• Zaměření programu/ů: 
Ø Provázanost podporovaných aktivit na strategické dokumenty. 
Ø Oslovení RSK, Asociace krajů i subjektů CR. 
Ø Zpracovaná analýza zaměření programu s ohledem na zamezení dvojího 

financování. 
• Oprávnění žadatelé / podporované aktivity: 

Ø Podnikatelské subjekty / investiční aktivity. 
Ø Samosprávné subjekty / investiční aktivity. 
Ø Destinační společnosti (samosprávné subjekty) / marketingové aktivity. 

• Dotace ze státního rozpočtu max. 50%, min. 50% vlastní zdroje. 
• Maximální celková poskytnutá dotace pro region 20 mil. Kč (samosprávné subjekty). 
• Veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis. 
• Max. 2 leté projekty (dotace musí být čerpána v prvním roce). 

Národní program podpory cestovního 
ruchu 2016 - 2020



Podprogramy / alokace pro rok 2016 (plán):

üRegenerace sídlišť / 150 mil. Kč

üTechnická infrastruktura / 20 mil. Kč

üOlověné rozvody / 10 mil. Kč

üPodporované byty / 400 mil. Kč

üBytové domy bez bariér / 150 mil. Kč 

Podpora bydlení



Podpora bydlení
Regenerace sídlišť
ØRegenerace veřejného prostranství panelového 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

Technická infrastruktura

ØCílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu 
bytových domů, RD (kanalizace, vodovod, komunikace).

• Žadatel: obec

• Výše dotace: max. 80 tis. Kč / 1 zainvestovaný stavební pozemek 
(de minimis)



Podpora bydlení
Olověné rozvody
ØVýměna 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)

Podporované byty
ØCílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (min. 20 let).

• Žadatel: FO podnikající nebo PO 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 
ØCílem 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.



§ Program Nový PANEL 2013+ NV 468/2012 – úvěr na opravy a modernizace
bytových domů.

§ Úroková sazba: 0, 75% až 2, 75% (od 10 do 30 let)
§ Alokace pro rok 2015: 700 mil. Kč

§ Program Výstavby NV 284/2011 Sb. – zvýhodněný úvěr při výstavbě
nájemních bytů pro nájemce z cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním
postižením, nízkými příjmy a postižené živelní pohromou).

§ Výše úvěru: max. 70% rozhodných výdajů
§ Alokace pro rok 2015. 200 mil. Kč

Podpora sociálního bydlení ze SFRB 



§ Program Záruky NV 370/2004 Sb. – ručení za splácení úvěrů na výstavbu
nájemních bytů.

§ Výše záruky: až do 70% výše jistiny
§ Výše jistiny: až 1, 5 mil. Kč,

až 1, 8 mil. Kč pro obce, kde je součástí
výstavby infrastruktura

§ Program 150 NV 28/2006 Sb. – úvěry pro mladé na opravy a modernizaci
vlastního bydlení.

§ Max. výše úvěru na žadatele: 150 tis. Kč
§ Alokace pro rok 2015: 100 mil. Kč

§ Program JESSICA podle IOP – úvěry na revitalizace deprivovaných zón
měst.

§ Výše úvěru: 1 – 120 mil. Kč
§ Alokace pro rok 2015: 570 mil. Kč

Podpora sociálního bydlení ze SFRB 



• Žadatel: nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR 
(občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové 
sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy)

• Výše dotace: do 70% uznatelných nákladů 
• Oblasti podpory: 
a) Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání 

staveb. 
b) Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů. 
c) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
d) Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. 
e) Podpora činnosti Horské služby  

Celkem je pro rok 2016, bez Horské služby, k dispozici 41 993 600 Kč.

Dotace pro nestátní neziskové organizace

Podávání žádostí: 8. 9. 2015 - 30. 10. 2015, nyní probíhá hodnocení žádostí 



Národní program – Podpora územně plánovacích 
činností obcí

q Program 117D05, období 2016-2020 (pro rok 2016 - 20mil. Kč)

q Výzva – otevřena, uzávěrka 15.1.2016

q Dotační titul: územní plán 

q Příjemce: obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které 
pořídily/pořizují územní plán z IOP nebo Programu rozvoje 
venkova)

q 80% z programu, 20% žadatel max. výše podpory 400.000 Kč

q Podmínky výzvy včetně textu programu, metodických pokynů k 
výzvě a kritéria pro hodnocení jsou zveřejněna na www.mmr.cz



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
Podpora revitalizace území 



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



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).

PŘIPRAVUJEME
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách



1991 – Program obnovy venkova – schválen vládou 
1995 – iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR –
první ročník soutěže pod názvem „Soutěž o 
nejzdařilejší program obnovy vesnice“
Cíl soutěže: 
Øpovzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova, 
Øzveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní 
programů obnovy vesnic,
Øupozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Soutěž Vesnice roku



Vyhlašovatelé:

ØSpolek pro obnovu venkova 

ØMinisterstvo pro místní rozvoj 

ØSvaz měst a obcí 

ØMinisterstvo zemědělství

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže



Ø Hodnocené oblasti 

- koncepční dokumenty,
- společenský život,
- aktivity občanů, 
- podnikání v obci, 
- péče o stavební fond a obraz vesnice 
- občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, informační 
technologie obce,
- péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o 
krajinu,
- připravované záměry.

Soutěž Vesnice roku



Harmonogram soutěže 

Ø22. ročník soutěže 

Øbřezen až duben – příjem přihlášek

Økvěten a červen – hodnocení krajských kol
Øzáří – hodnocení celostátního kola

Soutěž Vesnice roku 2016 



Vyhlášení výzev           - 1. listopadu 2015  

Příjem žádostí              - 15. ledna 2016 

Zveřejnění příjemců  - na www.mmr.cz do konce února 2016

Vesnice roku  vyhlášení - 1.3. 2016  

Příjem přihlášek             - do 30.4. 2016 

Termíny výzev národních programů 



Děkuji za pozornost

Ing. Josef Vlk, CSc
vlkjos@mmr.cz
241 15 4242    

Národní dotační programy 


