Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pro OBCE
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018
Předpokládaný příjem žádostí o dotaci: podzim 2017

Dotační titul č. 2 : Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a
přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou
zaměřené na:
•
úpravu veřejných prostranství,
•
obnovu a zřizování veřejné zeleně,
•
rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské
dráhy, naučné stezky apod.).
B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou zaměřené na:
•
interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a
sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken apod.).
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, koberce, nástěnné hodiny, atd.).
Žadatel: obec do 3.000 obyvatel nebo svazek obcí (obec musí mít zpracovaný a schválený Strategický
rozvojový dokument obce)
Výše dotace: 70% uznatelných nákladů
- minimální výše dotace je 50.000 Kč, maximální výše dotace je 400.000 Kč
Povinné přílohy žádosti:
 popis výchozího stavu,
 popis cíle a aktivit projektu
 doklad o vlastnictví majetku
 předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
 harmonogram přípravy a realizace akce,
 barevnou fotodokumentace aktuálního stavu (v tištěné podobě),
 popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže včetně tištěné obrazové dokumentace.
V případě akcí stavebního charakteru je v době podání žádosti nutné
mít zpracovanou projektovou dokumentaci a mít vydaná příslušná rozhodnutí stavebního úřadu.
Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma!
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