Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Podporované
aktivity

Způsobilé výdaje

Oprávněný žadatel
Výše způsobilých
výdajů projektu
Výše dotace
Režim podpory

Obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.
Podpořena budou pouze následující veřejná prostranství (definovaná v § 34
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích):
∙ náměstí, návsi, tržiště a dále navazující prostranství obecního úřadu,
pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské
vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů občanské
vybavenosti lze podpořit za podmínky, že jsou tyto objekty ve
vlastnictví obce.
∙ 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, 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, odstavné a
manipulační plochy) - tvoří maximálně 30 % projektu,
∙ nákup nemovitosti.
Obec nebo svazek obcí
50 000 –300 000 Kč
80 % způsobilých výdajů
Režim nezakládající veřejnou podporu.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek na obnovu
veřejných prostranství vč. herních prvků vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.
Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na
smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace).
Dotaci nelze poskytnout na:
∙ Nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadbu a ošetřování dřevin a novou výstavbu
pomníků.
Zpřesnění některých způsobilých výdajů:
∙ Způsobilé herní a vodní prvky jsou striktně vyjmenované viz výše; podpořeny mohou být i solitérní
prvky (i více ks) k dotvoření veřejného prostranství, ale nemůže se jednat o komplexní hřiště.
∙ Chodník je způsobilý pouze jako součást daného veřejného prostranství.
∙ Výsadba dřevin není způsobilá, ale v rámci projektu mohou být vysazeny květiny, byliny, příp.
zatravnění ploch (např. v parku) – pozor na dobu udržitelnosti 5 let.
Kritéria přijatelnosti:
∙ Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.
∙ Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje
obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou
strategií místního rozvoje.

1
Ing. Hana Skalníková
skalnikova@masbobrava.cz
+420 731 074 100

Další podmínky:
∙ Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje příslušné obce (strategického
rozvojového dokumentu).
∙ 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.
∙ 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.
Specifické přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS:
∙ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu) - prohlášení podepisuje statutární zástupce dané obce; součástí
prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde se daná oblast řeší (stačí
obecně).
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