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Národní programy v roce 2011
Program obnovy a rozvoje venkova

Zásady: 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

2011/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

Zásady: 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

2011/Podpora-revitalizace-byvalych-vojenskych-arealu

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 

pohromou

Zásady: 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=501d20ce-0c5e-457c-9820-329638c9573c

Bezbariérové obce 

Zásady: 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-odstranovani-barier-v-

budovach-pro-(1)
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Programy a finanční prostředky 

na rok 2011

Program
Objem prostředků 

(v mil. Kč)

Podpora obnovy a rozvoje venkova 187

Podpora úprav bývalých vojenských 

areálů k obecnímu využití

180

Obnova obecního a krajského majetku 

postiženého živelní nebo jinou 

pohromou 

2 800

Bezbariérové obce 9



Předpokládané programy a finanční prostředky na 

rok 2012

Program
Objem prostředků 

(v mil. Kč)

Podpora obnovy a rozvoje venkova ?

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a 

strukturálně postižených regionů

?

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k 

obecnímu využití

?

Obnova obecního a krajského majetku

postiženého živelní nebo jinou

pohromou

?

Bezbariérové obce ?

Programy podpory regionálního rozvoje na rok 2012 -

v návrhu rozpočtu cca 365 mil. Kč



PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-

regionu-v-roce-2011/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

(VÝZVA, ZÁSADY, FORMULÁŘE)

• Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

• Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci 

• Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a 

rozvoji venkova 

• Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních 

staveb v obci 

• Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do 

života obce a společnosti 
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Podpora obnovy a rozvoje venkova : 
Dotační titul č. 1

Název: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

1. Příjemci: obce

2. Forma podpory: dotace do výše 80% celk. nákladů

3. Předmět dotace: 

– obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

– komplexní úprava veřejných prostranství

– obnova a zřizování veřejné zeleně

– rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného 

osvětlení

– příprava a realizace propagačních materiálů obce v souvislosti s 

umístěním v soutěži Vesnice roku



Program obnovy venkova: 
Dotační titul č. 2

Název: Podpora zapojení  dětí a mládeže do komunitního
života v obci

1. Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí

2. Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace min. 50 tis. 
Kč, max. 400 tis. Kč

3. Předmět dotace:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na 
jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely 
(resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

– obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

– úpravu veřejných prostranství

– obnovu a zřizování veřejné zeleně

– rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity



Program obnovy venkova: 
Dotační titul č. 3

Název: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova

1. Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí

2. Forma podpory: dotace do 70% celkových nákladů s limitem dotace max. 
200 tis. Kč 

3. Předmět dotace: 
akce nadregionálního významu zaměřené na:

− prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova

− výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 
venkova

− podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného 
na obnovu a rozvoj venkova

4. Přílohy žádosti:
– předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle veřejných 

položek

– popis a harmonogram akce, její cíle, atd.



Program obnovy venkova: 
Dotační titul č. 4

Název: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí

1. Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazek obcí 

2. Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace 

min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč 

3. Předmět dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu sakrálních 

staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou 

prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná 

se zejména o obnovu staveb jako:

– kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž 

– úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb



Program obnovy venkova: 
Dotační titul č. 5

Název: Podpora zapojení romské komunity do života obce a 
společnosti

1. Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazek obcí 

2. Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace min. 
50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč 

3. Předmět dotace:

• Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské 
komunitě (sociálně vyloučeným

• osobám), na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se romská 
komunita prokazatelně

• podílela nebo bude podílet, a které jsou zaměřené na:

• · obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, 
kulturní zařízení),

• · rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity 
(klubovny, hřiště, apod. ),

• · vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů 
sloužících převážně romské

• komunitě.



PROGRAM – BEZBARIÉROVÉ OBCE:
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pri-

odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1) 

(VÝZVA, ZÁSADY, FORMULÁŘE)

Dotační titul č. 1

Odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou

Dotační titul č. 2

Odstraňování bariér obecních a městských 
ůřadů
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Program – Bezbariérové obce:
Dotační titul č. 1

Název: Odstraňování bariér v budovách domů

s pečovatelskou službou

1. Příjemci: obce, města

2. Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem 

min. 100 tis. Kč 

3. Předmět dotace:

– odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov

– odstraňování bariér uvnitř budov

– bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných 

prostorách

– pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a 

systémů



Program – Bezbariérové obce:

Dotační titul č. 2

Název: Odstraňování bariér v budovách městských 

a obecních úřadů

1. Příjemci: obce, města

2. Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem 

min. 100 tis. Kč 

3. Předmět dotace:

– odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov

– odstraňování bariér uvnitř budov

– bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných 

prostorách

– pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a 

systémů



Podpora revitalizace bývalých 
vojenských areálů

1. Příjemci: obec, svazek obcí

2. Forma podpory: dotace do 75% celk. nákladů v daném roce 
s limitem dotace min. 100 tis. Kč

3. Předmět dotace:
- rekonstrukce převzatých kasárenských areálů, popřípadě 

dalších objektů a ploch pro nové civilní využití

- rekonstrukci, příp. vybudování nové infrastruktury v kasárnách 
nebo vojenských areálech související s novým využitím 
bývalých vojenských objektů a ploch nebo související 
infrastruktury umožňující napojení na nadřazené sítě, obnovu 
místních komunikací, parkovacích ploch a veřejného osvětlení

- využití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje 
cestovního ruchu, rekreace a sportu

- provedení demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů



Podpora rozvoje hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených regionů

• Příjemci: Účastníkem programu je obec (nikoli např. obcí 

zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v okresech 

nebo v obvodu obcí s rozšířenou působností

• Forma podpory: Dotace až do výše 60 % celkové výše 

skutečně

• vynaložených přímých nákladů akceDolní limit možné dotace ze 

zdrojů programu činí 100 tis. Kč.Horní limit dotace ze zdrojů 

programu je stanoven maximálně 5 000 tis. Kč

1. Předmět dotace:

– Budou podporovány akce zaměřené na investice pro 

rozvoj cestovního ruchu :



ŽIVOTNÍ CYKLUS PROGRAMŮ PODPORY REGIONÁLNÍHO 

ROZVOJE A PŘÍPRAVA  NA ROK 2012

Orientační schéma realizace programů podpory 
- vyhodnocení uplynulého ročníku    - říjen 

- příprava a schvalování zásad pro další rok - listopad

- vyhlášení výzvy                                - konec listopadu 

- prosinec

- příjem žádostí na MMR                 - konec ledna, 

únor

- vyhodnocení žádostí, projednávání komisemi - březen - duben

- schválení vybraných žádostí ministrem                   – konec dubna, 

začátek května 

Uznatelné náklady se počítají od doby registrace žádosti



Soutěž „Vesnice roku 2012“

Historie a podmínky soutěže

18. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována 

již od roku 1995. 

Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a 

občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní 

tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají 

maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický 

dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo 

program rozvoje svého územního obvodu.



Soutěž „Vesnice roku 2011“

Přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy) –
Plzeňský kraj

• Obec Chanovice Zlatá stuha 

• (okres Klatovy)

• Obec Němčovice   Modrá stuha  za společenský život

• (okres Rokycany)

• Obec Kasejovice Bílá stuha za činnost mládeže

• (okres Plzeň-jih)

• Obec Dešenice    Zelená stuha  za péči o zeleň a životní

• prostředí

• (okres Klatovy)

• Obec Kostelec    Oranžová stuha za  spolupráci obce a  
zemědělského subjektu

• (okres Tachov) 

• Celkem se zúčastnilo  17 obcí                     v ČR  305



Soutěž „Vesnice roku 2012“
pravděpodobné termíny

• Krajská kola do 30.6. 

• Celostátní kolo     září 2012

• Vyhlášení 1.3.2012

• Přihlášky do konce dubna 2012

• na určená kontaktní místa Centra pro regionální 

rozvoj ČR v jednotlivých krajích



Hlavní aktivity pro rok 2012

• Příprava a schválení Strategie regionálního 

rozvoje 2014+

• Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

• Regionální dimenze přípravy na nové 

programové období 2014-2020



Hlavní aktivity pro rok 2012

• Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 

2014+

• Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

• Regionální dimenze přípravy na nové programové 

období 2014-2020



Ilustrativní obrázek
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Děkuji za pozornost

Ivo Ryšlavý

rysivo@mmr.cz

mob. 739 002 873


