
Odborný seminář: Dotační možnosti pro obce 
v programovém období 2021+

Kulturní dům Rybniště
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Realizováno v rámci projektu DSO TOLŠTEJN: Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku podpořeného MMR, 

podprogram číslo 117D8210K6611.



Program rozvoje venkova

Dotační možnosti pro obce 

ve Článku 20



Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech (fiche 421)

Podporováno od roku 2020 prostřednictvím MAS (v současnosti se 

realizuje 25 projektů):

aktivita f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven (obec, svazek obcí, spolek, církev)

Návrh na rozšíření fiche na základě výsledků průzkumu MAS 

(plánujeme vyhlášení na jaře 2022 v rámci Výzvy č. 8):

aktivita a) Veřejná prostranství v obcích
(obec, svazek obcí)

aktivita e) Vybrané kulturní památky  
(obec, svazek obcí, spolek, církev)



aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Dotaci ve výši 80 % lze poskytnout na tyto investiční výdaje:

1. Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného 

zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven

2. Mobilní stavby (buňky) či jiné mobilní stavby pro klubovny

3. Technologie a další vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (ozvučení, 

osvětlení, akustika apod.)

4. Mobilní přístřešky (např. párty stany, nůžkové stany, jurta atd.)

5. Pódia včetně zastřešení

6. Pivní sety, mobilní toalety

7. Ozvučovací, osvětlovací, projekční technika a vybavení

Doplňující výdaje (tvoří max. 30 % výdajů projektu):

1. Úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení

2. Venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky

3. Kuchyňky nebo kuchyňské kouty včetně základního vybavení

Nákup nemovitosti (max. 10 % výdajů projektu) jako součást hlavního projektového 

záměru



Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, 

společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny 

včetně knihoven.

Platné stavební povolení je součástí povinných příloh při podání žádosti o dotaci na 

MAS. Stavební výdaje jsou způsobilé pouze v případě, že je žadatel vlastníkem objektu.

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 (ne k ekonomické činnosti).

Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Nelze podpořit hřiště a sportoviště. 

Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí včetně kombinovaných, kotle na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace 

solárně-technických kolektorů. 

Stavební a technologické úpravy opláštění budovy: způsobilé výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace, nesmí přesahovat 200 tis. Kč 





aktivita e) Vybrané kulturní památky

Dotaci ve výši 80 % lze poskytnout na tyto investiční výdaje:

1. Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu)

Musí se jednat pouze o nemovité památky zapsané ve veřejně dostupném 

Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Předmětem dotace NEJSOU památky zapsané v Seznamu světového dědictví 

UNESCO.

Doplňující výdaje (tvoří max. 30 % výdajů projektu):

1. Úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení

2. Venkovní mobiliář, informační tabule 

Nákup nemovitosti (max. 10 % výdajů projektu) jako součást hlavního projektového 

záměru



Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního 

památkového ústavu (povinná příloha žádosti o dotaci).

Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel 

nebude sloužit k provozování ekonomické činnosti příjemce podpory, 

musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti na účel nesmí 

být jeho užívání zpoplatněno.





a)  Veřejná prostranství v obcích

Dotaci ve výši 80 % lze poskytnout na tyto investiční výdaje:

1. Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce – zejména úprava 

povrchů (včetně zatravnění)

2. 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

3. Vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)

4. Solitérní herní prvky

Doplňující výdaje (tvoří max. 30 % výdajů projektu):

1. Parkoviště, odstavné a manipulační plochy

Nákup nemovitosti (max. 10 % výdajů projektu) jako součást hlavního projektového 

záměru.



Předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního 

úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou 

ve vlastnictví obce.

Musí se jednat o funkční návaznost a prostor musí navazovat nebo sousedit s objektem občanské vybavenosti. 

Mezi objektem a veřejným prostranstvím nesmí vést komunikace. 

Definice občanského vybavení podle stavebního zákona: občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a 

pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.

Předmět dotace musí být vybudován (pořízen) ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty 

vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno.

Nezpůsobilé výdaje: nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup, výsadba a ošetřování dřevin

a nová výstavba pomníků.

Naopak zatravnění, květinové a bylinné pásy a záhony je možné podpořit.

Je možné podpořit i více herních prvků, ale nelze podpořit multifunkční (komplexní) dětské hřiště.

Pomníkem se rozumí sochařské a stavitelské dílo určené k památce či uctění osob nebo události. 

Obnova chodníků je možná, ale jen pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství.

Lavičky u letního kina: je možné podpořit, pokud se jedná o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce.



Objekt občanské vybavenosti

Mezi další objekty občanské vybavenosti se počítají (pokud jsou veřejně přístupné a  

ve vlastnictví obce):

Školy, výchovná zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, DDM, internáty, domovy mládeže, koleje, zařízení pro dětské skupiny) 

Kulturní zařízení (divadlo, kino, klub, kulturní dům, knihovna, muzeum)

Objekty tělovýchovy a sportu (bazén, venkovní koupaliště, tělocvična, posilovna, sportovní haly a areály

Zdravotnické zařízení (polikliniky, nemocnice, ordinace, ambulance, lékárna, lázně)

Zařízení sociální péče (stacionář, domov důchodců, pečovatelské domy)

Maloobchod, specializované obchody, tržnice, trhy, služby (holič, čistírna, opravny)

Objekty veřejné správy a administrativy

Kulturní památky (pomníky, kaple, zvonice, zvoničky)

Vědecké, výzkumné zařízení (vědecký park)

Smuteční síně a krematoria

Zařízení pro ochranu obyvatelstva (Policie, Městská policie, Hasičský záchranný sbor)

Informační centrum

- pokud je objekt uveden ve výše uvedených, nebude se dále řešit, jak je objekt 

zapsán v katastru nemovitostí a v územním plánu

- pokud jde o objekt dle definice, ale není uveden ve výše uvedených, musí být 

zapsán jako objekt občanské vybavenosti v katastru nemovitostí nebo v územním 

plánu





POZOR! Níže uvedená podmínka platí pro všechny aktivity ve Článku 20:

Projekty musí být prováděny podle plánů rozvoje obcí jejich základních služeb a musí být v souladu s 

příslušnou strategií místního rozvoje.

Strategický rozvojový dokument (ev. v aktualizovaném znění) musí být schválen příslušným 

orgánem obce nejpozději k datu podání žádosti o dotaci na MAS. 

Pokud tedy uvažujete o podání žádosti o dotaci za vaši obec, doporučujeme zkontrolovat soulad 

projektového záměru se strategií obce a včas strategii aktualizovat.

Žadatel spolu s žádostí o dotaci předkládá čestné prohlášení starosty obce o souladu projektu s 

plánem/programem/strategií rozvoje obce. V případě, že je žadatelem svazek obcí, lze akceptovat i 

soulad s programem rozvoje svazku obcí.

Součástí čestného prohlášení je příloha, kde je alespoň část strategie obce, která dokladuje soulad s 

projektem dle údajů v žádosti o dotaci. 

V případě, že je žadatelem u aktivity e) a f) zájmový spolek nebo církev, platí i pro tyto subjekty výše 

uvedená povinnost (čestné prohlášení podepsané starostou obce, na jejímž katastru se projekt realizuje 

+ strategický dokument). Prosíme starosty, aby statutárům vycházeli vstříc. Pro obec z toho nevyplývá 

finanční, organizační ani jiná spoluúčast. Je nutné pouze prokázat, že podpora spolkové činnosti nebo 

záchrana kulturních památek je v obci skutečně podporována a lze to doložit aktuálně platnou strategií 

příslušné obce.



Děkuji za pozornost.

S případnými dotazy k projektovým záměrům se obracejte na:

MAS Český sever

Národní 486

407 47 Varnsdorf

info@masceskysever.cz

mailto:info@masceskysever.cz

