
Dotace na občanskou vybavenost obcí přes
MAS Bobrava

6. 11. 2019 Malý sál sportovní a společenské haly Nebovidy, 15:00



Program setkání

1. Zahájení 

2. Aktuální informace k oblastem podpory tzv. článku 20 Programu 
rozvoje venkova 

3. Podmínky připravované výzvy MAS Bobrava 

4. Diskuze nad potenciálními projektovými záměry z území MAS 

5. Závěr 
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Dotace z PRV na občanskou vybavenost obcí – článek 20
A. Veřejná prostranství v obcích

B. Mateřské a základní školy

C. Hasičské zbrojnice

D. Obchody pro obce

E. Vybrané kulturní památky

F. Kulturní a spolková zařízení

G. Stezky 

H. Muzea a expozice 
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Základní podmínky pro poskytnutí dotace z PRV tzv. čl 20
• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek

 Nesmí se jednat o prosté nahrazení investice – tj. taková investice, která
nepředstavuje zhodnocení

 Musí se jednat o zlepšení užitné hodnoty (ve smyslu technických a jakostních
vlastností jako vyšší výkonnosti, rozsahu funkcí, úspory energie apod.) nebo
technické zhodnocení – jako technické zhodnocení i v účetnictví
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Způsobilé výdaje
• Pouze investiční výdaje vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS

 Investiční výdaj = splňuje podmínky pro klasifikaci hmotného (40 000 Kč) a
nehmotného (60 000 Kč) majetku

 Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní
klasifikaci hmotného a nehmotného majetku – upraveno vnitřní směrnicí v
souladu s platnou legislativou (směrnice se dokládá při kontrole projektu)
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Realizace, financování a proplacení projektu
• Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů

• Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

• Ukončení realizace projektu prostřednictvím podání Žádosti o platbu (proplacení
dotace)

• Doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce
dotace
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Dotaci nelze poskytnout na:
• Pořízení použitého movitého majetku (za nepoužitý majetek lze považovat

majetek vyrobený v období 3 let před podáním žádosti o dotaci)

• DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního
úřadu

• Prosté nahrazení investice (např. pořizovaný stroj by měl mít lepší technické
parametry než původní)

 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

 Výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy nad 200 000 Kč

 Provozní náklady včetně spotřebního materiálu

 Výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel
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A. Veřejná prostranství v obcích 
 Obnova veřejných prostranství (dle zákona o obcích), a to včetně herních prvků -

náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela,
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve
vlastnictví obce

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí

 Veřejné prostranství v intravilánu obce

 Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí
být veřejně přístupný a v době udržitelnosti nesmí být jeho užívání zpoplatněno

 Nelze podpořit: Nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadbu a
ošetřování dřevin a novou výstavbu pomníků
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B. Mateřské a základní školy
 Investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu uvedenou ve

školském rejstříku

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, školské PO vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku,
které nejsou řízené krajem či organizační složkou státu

 Žadatelem je škola: Majetko-právní vztahy – zřizovatel x škola; ve zřizovací listině
zakotveno, že škola může provádět úpravy/ investice

 Soulad projektu s MAP 
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B. Mateřské a základní školy
 U ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro

odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny
k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy
budovy školy

 Podpora zejména na hlavní činnost; vedlejší/ hospodářská činnost nesmí
přesáhnout 20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury

 Stravovací zařízení - musí toto zařízení sloužit pouze pro potřeby mateřské
školy/základní školy splňující výše uvedenou podmínku, s tím, že stravování
veřejnosti v podpořených objektech není možné
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B. Mateřské a základní školy
Nelze podpořit:

 Školní knihovny - dotace se nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení

 V ZŠ investice do odborných učeben

 Sportoviště a zařízení pro sport
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C. Hasičské zbrojnice
• Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem

služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie
JPO V

• Žadatelé: Obec nebo svazek obcí

• Předmět dotace neslouží k provozování ekonomické činnosti příjemce podpory
(tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není
pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem)
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D. Obchody pro obce 
 Investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní

stánky)

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí

 Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je
provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a nediskriminačních
podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek
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E. Vybrané kulturní památky
 Obnova a zhodnocení nemovitých památek uvedených v Ústředním seznamu

kulturních památek České republiky

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované
církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) PO

 Žadatel NNO – podmínka historie min. 2 let před podáním Žádosti o dotaci na
MAS v oblasti, která je předmětem dotace

• Projekty v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

Nelze podpořit:

 Památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu
světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní památky k
1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam Indikativní seznam národních
kulturních památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP
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F. Kulturní a spolková zařízení
 Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,

kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,
kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované
církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) PO

• Žadatel NNO – podmínka historie min. 2 let před podáním Žádosti o dotaci na
MAS v oblasti, která je předmětem dotace

• Knihovny – pouze knihovny zřízené podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách
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F. Kulturní a spolková zařízení
Nelze podpořit:

• sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí (šaten)

• nákup knih apod., podpořit lze pouze výstavbu/obnovu knihoven včetně
základního vybavení
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G. Stezky
• Projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a

dalších tematických stezek mimo území lesa

• Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí

• Realizace mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení v intravilánu)

• V případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací projektu

 Stezka musí být veřejně přístupná a její užívání nesmí být zpoplatněno

 Nelze podpořit: Cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferraty
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H. Expozice a muzea 
 Rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních

kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

 Žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí

 Zřizovatelem muzea není stát ani kraj

 Nelze podpořit: Vystavované exponáty
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Výzva MAS Bobrava 
• Předpoklad vyhlášení výzvy začátkem roku 2020

• V dané výzvě MAS může jeden žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci

• Podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře – nutno zažádat na SZIF o
přihlašovací údaje (vyřízeno cca do 1 týdne)

• Povinná příloha: Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem
rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
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Výzva MAS Bobrava 
• Dotace ve výši 80 % způsobilých výdajů

• MAS má k 6. 11. 2019 v PRV alokaci 2 101 141 Kč

• Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu??

• Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS

 Žadatel musí kritéria bodového hodnocení dodržet po celou dobu udržitelnosti
projektu
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Děkuji za pozornost 

• Kancelář: Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy

• Ing. Alena Kováříková – projektová manažerka PRV

o E-mail: kovarikova@masbobrava.cz

o Tel: +420 603 891 379

• www.masbobrava.cz


