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AVÍZO VÝZVY MAS PRV Č. 7 

FICHE Č. 6 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC 

Operační program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD 

1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání v regionu, 1.3 Zajistit 

dostatek možností pro volnočasové aktivity, 3.2 Uchovat tradiční ráz 

venkova a 4.3 Zlepšit stav životního prostředí 

Oprávnění žadatelé  

obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo 

svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost a 

zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či 

organizační složkou státu, spolky, ústavy, o.p.s., nadace, nadační fondy, 

registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) 

právnické osoby 

Datum vyhlášení výzvy únor 2023 

Datum ukončení výzvy duben 2023 

Alokace výzvy cca 3 mil. Kč (bude upřesněno ve výzvě) 

Min. výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Max. výše způsobilých 

výdajů na projekt 
700 000 Kč 

Výše dotace 80 % 

Zaměření: 

Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech. Podporovány 
budou zejména: 

  investice do veřejných prostranství obcí (včetně herních prvků): 
o náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, 

hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce 

 investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení včetně souvisejícího 
zařízení školního stravování 

 obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené 
ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky) 

 investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
o  obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní 

sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních knihoven 
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Způsobilé výdaje: 

Dotaci lze poskytnout pouze investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

 vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně 
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové 
koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, 
orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 
zastavěné plochy); 

 vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru 
veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či 
koupadla), 

 doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a 
manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu; 

 nákup nemovitosti 

b) Mateřské a základní školy 

 rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího 
a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy  

 pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného 
stravovacího zařízení (případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a 
obdobného vybavení) 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní 
prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu  

 nákup nemovitosti 
 

e) Vybrané kulturní památky 

 obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu) 
 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 

parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% 
projektu 

 nákup nemovitosti 
 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné události)/rozšíření kulturního a spolkového 
zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně 
obecních knihoven (nevztahuje na nákup knih apod.)  

 pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven 

 mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, 
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) - tvoří maximálně 30% projektu 

 nákup nemovitosti 
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Některé další podmínky: 

a) 

 předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně 
přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno;  

 nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování 
dřevin a nová výstavba pomníků;  

 přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby; 

 předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a nebo dalších objektů 
občanské vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti lze 
podpořit za podmínky, že jsou tyto objekty ve vlastnictví obce 

b) 
 přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby, pro pořízení technologie či vybavení navíc i nájem 

 podpora je poskytována mateřské/základní škole zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími 
subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

 nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a 
zařízení pro sport; 

 nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace 
solárně-termických kolektorů, 

 nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické 
úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; 
 

e)  
 projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu; 
 přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo 
stavby; 

 přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, v kterých jsou umístěné 
podpořené kulturní památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v případě drobných 
objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 
50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby. 

f) 
 nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a 

zařízení pro sport včetně jejich zázemí; 
 celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za 

libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR; 
 přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo 
stavby, pro pořízení technologie či vybavení navíc i nájem; 

 v případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti 
nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k 
volnočasovým aktivitám; 

mailto:havlikova@podbrnensko.cz


 

 
MAS Podbrněnsko, spolek, Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

Mgr. Alžběta Havlíková, e-mail havlikova@podbrnensko.cz, tel. 736124485 

 nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace 
solárně-termických kolektorů; 

 nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické 
úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; 

 nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
na nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí přesahují výši 200 000 
Kč; 

 předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, 
koncertní a divadelní sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), klubovny, 
sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven. 
 
 

Hodnocení žádostí o dotaci probíhá po skončení termínu pro předkládání žádostí. Žádost musí nejprve 

úspěšně projít administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Žádosti, které nebyly vyřazeny, 

postupují dále do procesu věcného hodnocení. Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit 

kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle 

jejich kvality. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených a veřejně dostupných hodnotících 

kritérií. Podpora je poskytována podle výsledků věcného hodnocení projektů v pořadí od nejvyššího 

počtu získaných bodů do vyčerpání alokace výzvy. 

Přesné znění výzvy, jejíž vyhlášení je plánováno v únoru 2023, bude zveřejněno na internetových stránkách 

MAS Podbrněnsko www.podbrnensko.cz. Součástí přesného znění výzvy bude i specifikace povinných 

náležitostí Žádosti o dotaci.  

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na 

projektovou manažerku výzvy: Mgr. Alžbětu Havlíkovou, e-mail havlikova@podbrnensko.cz, tel. 736124485 
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