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Podpora ze státního rozpočtu - témata
• Bytová politika
»
»
»
»

Regenerace sídlišť
Podporované byty (pečovatelské, vstupní, komunitní dům seniorů)
Olověné rozvody
Bytové domy bez bariér

• Cestovní ruch
» Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
• Marketingové aktivity

Podpora ze státního rozpočtu - témata
• Územní plánování
» Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (mimo ORP)

• Nestátní neziskové organizace
»
»
»
»
»

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.

• Regionální politika

Regionální politika – Bezbariérové obce
•

Podprogram: Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských a obecních úřadů

•

Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování
bariér v budovách městských a obecních úřadů
a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců
bezbariérových tras obcí a měst.

•

Výše dotace: max. 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů

•

Žadatel: obec

Regionální politika – Bezbariérové obce
•

Podprogram: Euroklíč

•

Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se
sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin
apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným
„eurozámkem“.

•

Výše dotace: max. 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů

•

Žadatel: obec

Regionální politika – Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách
•

Cíl: Přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově
základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím
odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti
a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského
majetku postiženého živelní pohromou

•

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území)

•

DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (vyhlašován každoročně)

•

Výše dotace: obce 70% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč
kraje 40% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč

•

Žadatel: obec nebo kraj

Regionální politika – Revitalizace území
•

Podprogram: Demolice budov v SVL

•

Cíl: Připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu, který
sloužil k bydlení nebo ubytování, musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné
výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení,
komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).
Dotační tituly:
» DT č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
kraje.
» DT č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním
titulu 1.
Výše dotace: do 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce (300 tis. Kč. – 50 mil. Kč)
Žadatel: obec

•

•
•

Regionální politika – Podpora rozvoje regionů
• Podprogramy
»
»
»
»

Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů
Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů
Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů
Podpora obnovy a rozvoje venkova
• Alokace 500 mil. Kč
• Vyhlášení výzev: říjen 2017
• Ukončení příjmu žádostí: leden 2018
• od r. 2014 podpořené projekty 4x alokace, požadavků

Podpora obnovy a rozvoje venkova
•

Cíl: 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.

•

Dotační tituly

•

»

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80 %, 600 tis. Kč. – 2 mil. Kč)

»

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70 %, 50 – 400 tis. Kč);

»

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70 %, max. 200 tis. Kč);

»

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (7 0%, 40 – 300 tis. Kč), NEVYHLAŠUJE SE

»

DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací (50 %, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč)

»

DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70 %, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč)

Žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí

Podpora rozvoje regionů 2019+
•

Aktuálně v přípravě

•

Schválení do května 2018 (vyjednávání alokace ze státního rozpočtu)

•

Podstatné vstupy
» Analytické výstupy ze Strategie regionálního rozvoje 21+
» Regionální akční plány (potřeby, absorpční kapacita, bariéry čerpání)
» Stávající program Podpora rozvoje regionů

„Koordinace“ národních dotačních titulů
•

Výstupy z regionálních akčních plánů
» Nároky na stávající dotační tituly: 50 mld. Kč
• Krajské silnice
• Kulturní památky
• Sportovní infrastruktura

» Požadavky na nové dotační tituly: 18 mld. Kč
•
•
•
•

Obnova, rekonstrukce, zabezpečení a materiální dovybavení základních a mateřských škol
Sportovní a společenské vyžití především pro mládež, koupaliště
Turistické cyklotrasy
Podpora bytové výstavby, zasíťování obecních pozemků

Projednání se zástupci příslušných resortů do konce roku 2017

Národní dotační tituly pro obce
•
•
•
•
•

Vydáno na začátku roku 2017
Téměř 200 dotačních titulů pro obce
Tituly se často opakují beze změn – možno využít
i v následujících letech
89 titulů popsáno detailně (největší zájem obcí)
110 titulů krátce shrnuto

Aplikace ObcePRO
• Co aplikace umožňuje?

»
»
»
»

Tvorba programu rozvoje obce (PRO)
Průvodce realizací a hodnocením PRO
Jednotná forma a struktura dokumentů
Metodická a technická podpora uživatelům aplikace

Aplikace ObcePRO – přínosy PRO

marketingový a
informační nástroj

zachycení hlavních
problémů obce a
formulace možných
řešení

vytvoření platformy
spolupráce
různorodých
subjektů v obci

PROGRAM
ROZVOJE OBCE
podklad pro
rozhodování orgánů
obce

průmět s územním
plánem, financemi,
dalšími rozvojovými
plány

zvýšení
připravenosti k
podání dotačních
žádostí

Aplikace ObcePRO - novinky
•

Tvorba programu rozvoje specificky definovaných území (mikroregiony, sdružení
obcí, atd.)

•

Průběžně nahrávané podklady, které mohou starostům či dalším zájemcům
usnadnit práci nejen na PRO (zejména menším městům a obcím) jako např.:
» Prevence před přívalovými povodněmi
» Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury
» Plánování rozvoje obce: zkušenosti – příklady – chyby

•

Aktuálně jsou zpracovávány další materiály z oblasti cestovního ruchu, péče o zeleň
v obcích či péče o venkovskou architekturu

Aplikace ObcePRO - uživatelé

Přeji Vám mnoho úspěchů.
Radana Leistner Kratochvílová
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