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Čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Podporované 
aktivity 

Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (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. 

Způsobilé výdaje 

∙ Rekonstrukce/obnova1/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i 
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven, 

∙ mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny, 
∙ 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 vybavení2) - tvoří maximálně 30 % projektu,  

∙ nákup nemovitosti. 

Oprávněný žadatel 

∙ 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. 

Výše způsobilých 
výdajů projektu 

50 000 – 300 000 Kč 

Výše dotace 80 % způsobilých výdajů 

Režim podpory 
Režim de minimis – 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. 

Podporovány jsou pouze investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek do staveb a 

vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven 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: 
∙ Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich 

zázemí (šaten) – pokud je např. sokolovna zároveň kulturním sálem podpora je možná (je možné 

podpořit multifunkční zařízení). 

∙ Nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu knihoven včetně základního vybavení. 

∙ 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. 

 
1 Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni 
2 Za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná 
trouba, varná konvice, lednice. 
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Nejsou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč.  

∙ Výstavba nových staveb/budov.  

Zpřesnění některých způsobilých výdajů: 
∙ Venkovní mobiliář – pouze jako vedlejší výdaj (max. 30 % projektu).   

∙ Kroje – nejspíš bude možné podpořit (tudíž i hasiče, myslivce; sportovní dresy – jedná se o 

„uniformy“ apod.), ale musí se jednat o investiční výdaje – žadatel musí mít případně upravenu 

hranici pro zařazení jako DLHM nebo drobný majetek (PC více než 3 000 Kč) – pozor na udržitelnost 

5 let. 

∙ Kuchyňky a obdobné vybavení je způsobilé u žadatele, jehož předmětem činnosti je vaření; u 

ostatních žadatelů pouze jako doplňující výdaj – tvoří maximálně 30 % projektu. 

∙ Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – maximálně do výše 350 000 Kč výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace. 

Kritéria přijatelnosti: 
∙ V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů.  

∙ Žadatel nestátní nezisková organizace – podmínka historie alespoň dvou let před podáním Žádosti 

o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace – je v souladu s předmětem činnosti 

žadatele, který musí vyplývat z jeho stanov.  

∙ 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. 

∙ 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. 

Další podmínky:  
∙ Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje příslušné obce (strategického 

rozvojového dokumentu). 

∙ 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, do kterých budou umístěny 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

∙ V případě stavebních úprav musí být ošetřeno vlastnictví (nelze provádět stavební úpravy, pokud 

je žadatel pouze v nájmu). 

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).  


