Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro OBCE

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021
Příjem žádostí o dotaci: 12. 10. 2020 – 21. 12. 2020

ŽADATEL:
- Obec do 3.000 obyvatel – všechny níže uvedené dotační tituly (dotace 80%)
- Obec 3.001 – 10.000 obyvatel – pouze dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (dotace 70%)
a Podpora obnovy sportovní infrastruktury (dotace 70%)
- Obec nad 10.000 obyvatel (obec není statutárním městem a není zahrnuta v řešení ITI a IPRU) – pouze
dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (dotace 60%)
- Všichni žadatelé musí mít zpracovaný Strategický rozvojový dokument obce
DT 10A – PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
- Dotační titul je určen na obnovu místních komunikací a jejich součástí
- DOTACE: 80%, min. výše dotace 500tis. Kč, max. výše dotace 10 mil. Kč
- Přípustné změny povrchů:
Pův. povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk -> Nový povrch: asfalt, beton, dlažba
- Neuznatelné N: vybudování nové místní komunikace, vybudování/obnova účelových
komunikací,vybudování/ obnova chodníků včetně obrubníků, vybudování /obnova veř. osvětlení
DT 10B – PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY (na katastru obce musí být ZŠ)
- Dotace je určena na vybudování, rekonstrukci nebo modernizací školního hřiště (multifunkční a
víceúčelové) pro hodiny tělesné výchovy nebo školní tělocvičny včetně:
 zázemí a sociálního zařízení – šatny, sprchy, WC, pevně zabudované střídačky, nářaďovna
 oplocení a osvětlení hřiště
 zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří, výměna kotle vč.
otopné soustavy
- DOTACE: 80% uznatelných nákladů, min. dotace je 500tis. Kč, max. dotace je 5 mil. Kč
DT 10C – PODPORA OBNOVY STAVEB A ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
- Dotace na obnovu mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti a obnovu parkovacích a
odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obce (lze i rozšíření o 50% stávající kapacity)
- DOTACE: 80% uznatelných nákladů, min. dotace je 200tis. Kč, max. dotace je 5 mil. Kč
- Neuznatelné náklady: nová výstavba, vybudování/obnova veř. osvětlení, inženýrské sítě, energetická,
telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně jejich sloupů
DT 10E – REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV
- Dotace je určena na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov,
jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu: kulturní domy, budovy se sídlem OÚ, multifunkční
domy, školní budovy (cílem není navýšit kapacitu) včetně prostor pro družinu a školní jídelnu
 zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří, výměna kotle vč.
otopné soustavy
- DOTACE: 80% uznatelných nákladů, min. dotace je 200tis. Kč, max. dotace je 10 mil. Kč

DT 10H – PODPORA VYBUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PAS. ODPOČINKU
- Dotace na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace veřejných hřišť (víceúčelové, multifunkční,
workoutové, parkourové, fotbalové) a dětských hřišť včetně:
 zázemí a sociálního zařízení – šatny, sprchy, WC, pevně zabudované střídačky
 oplocení a osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky a odpadkové koše)
- DOTACE: 80% uznatelných nákladů, min. dotace je 100tis. Kč, max. dotace je 2 mil. Kč
DT 10I – PODPORA DOSTUPNOSTI SLUŽEB (žadatel: obec do 1.000 obyvatel)
- Dotace na přípravu prostor pro provoz zákl. lékařské péče (pediatr, praktický lékař a zubař) a
obchodu (základní/smíšené zboží, lze kooperace s ,,Pošta partner“)
- Ve správním obvodu žadatele není provozována činnost stejného charakteru
- DOTACE: 80% uznatelných nákladů, min. dotace je 100tis. Kč, max. dotace je 2 mil. Kč
-

-

Rekonstrukce objektu nebo přístavba objektu nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty
k provozování, včetně:
 v případě obchodu lze i základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika), prostory
související s výkonem této služby (administr., úklidová, skladovací místnost, sociální zázemí)
 v případě lékařské péče lze i rekonstrukci a přístavbu prostor související s výkonem služby
(čekárna, převlékárna, sociální zázemí)
 pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny
 rekonstrukce a přístavba kotelny včetně vybavení (kotel), zateplení obvodových stěn, střechy,
výměna oken, dveří a střechy (jen v případě, že se jedná o objekt sloužící pouze pro dané
účely služby)
Neuznatelné náklady: nábytek a zařizovací předměty, kancelářská technika, obchodní pokladna,
vybavení pro gastronomii, nářezáky, apod. vybavení zdravotnickým zařízením, osobní automobil

VŠEOBECNĚ NEUZNATELNÉ NÁKLADY VŠECH DOTAČNÍCH TITULŮ:
Parkové a sadové úpravy, přístupové cesty a parkoviště, odstraňování bariér při vstupu do budovy a
v budově, nákup HW a SW a zabezpečovacích systémů, nábytek, vybavení a zařizovací předměty
U hřišť: nářadí a příslušenství určené k zabudování (konstrukce na šplh, hrazdy, míčové hry do pouzder,
otočné/sklopné košíkové, atd.), přenosné nářadí a příslušenství (lavičky, trampolíny, kozy, branky,
odrazové můstky, žíněnky, atd.)
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI:
- části projektové dokumentace nebo technický popis záměru, ze kterého je zřejmé technické
provedení záměru (pokud není vyžadována projektová dokumentace)
- pravomocný doklad stavebního úřadu, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost
předloženou na stavební úřad, po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého lze
stavbu realizovat nebo pokud stavba nepodléhá povolení stavebního úřadu, tak potvrzení daného
úřadu, že je tato příloha nerelevantní
Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma
Mob.: 724 994 559
Ing. Petra Součková
Email:
dotační poradce
petra.souckova.klazarova@dotacnikancelar.eu
www.dotacnikancelar.eu
Email: info@dotacnikancelar.eu
Tel.: 491 616 630

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové
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