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21. Článek 20 
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
h) Muzea a expozice pro obce 

 
a) Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 
oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou 
místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a 
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis85.  
 

e) Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na následující invesitční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:  
1) rekonstrukce/obnova86/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a 

muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, 

zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální 
techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

4) nákup nemovitosti 
 

f) Kódy způsobilých výdajů 
 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

058 Muzea pro obce 

060 Stavební a technologické úpravy opláštění budovy 

059 Doplňující výdaje jako součást projektu 

041 Nákup nemovitosti 

 
g) Kritéria přijatelnosti 

 
85 V případě podpory poskytnuté v režimu de minimis budou do 5 pracovních dní od poskytnutí podpory 
de minimis poskytovatelem zaznamenány údaje o této podpoře a o jejím příjemci do centrálního registru podpor 
malého rozsahu. 
86 Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni. 
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1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů 
rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v 
souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; C. 

2) Zřizovatelem muzea není stát ani kraj; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty; D jinak K. 
2) 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.  

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou 
umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s 
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.  

4) 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.  

5) 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; K. 

6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 
Kč; D jinak K. 

 
i) Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje 

obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze 
akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí (viz Příloha 21); 
D jinak C.  

 
j) Indikátory výstupů 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 
 

k) Indikátory výsledků 
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
 

  


