Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pro obce
(do 3 tis. obyvatel)
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017
Předpokládaný příjem žádostí o dotaci: podzim 2017

Dotační titul č. 5 – PODPORA OBNOVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Lze podpořit akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
Dotace je poskytována na:
všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:
o kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových
vod z této komunikace,
o galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a
ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.
Dotace není poskytována na:
výstavbu nových místních komunikací,
opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,
inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače
výměnu poškozeného povrchu místní komunikace, dojde-li tím k technickému zhodnocení místní
komunikace (např. štěrková nebo kamenitá cesta za asfalt, apod.)
Výše dotace: Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.
Podmínky:
obec musí mít zpracovaný a Zastupitelstvem schválený Strategický rozvojový dokument obce
zpracovaný pasport komunikací, kde bude dotčená místní komunikace uvedena, aby tím bylo
doloženo, že se skutečně jedná o místní komunikaci
v době podání žádosti je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci a mít vydaná příslušná
rozhodnutí stavebního úřadu
dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce
Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma!
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