
 

FICHE č.6 
 

Na venkově to ŽIJE 

Alokace 6.500.000, - Kč 
● 

Výše dotace 80% 

 

 
● podpora základních služeb a obnovy vesnic 
● příslušné projekty musí být prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic  

a) Veřejná prostranství v obcích 
 
Žadatel: 
obec/svazek obcí 

● podpora obnovy veřejných prostranství včetně herních prvků 
 

 vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství  
● úprava povrchů (vč. zatravnění) 
● osvětlení 
● oplocení 
● venkovní mobiliář  
 obnova/doplnění solitérních prvků 
● herní prvky 
● vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla/koupadla) 
 doplňující výdaje max. 30 % projektu 
● parkoviště 
● odstavné a manipulační plochy 
● nákup nemovitosti 

Veřejné prostranství: náměstí, náves, 
tržiště, bezprostřední okolí obecního 

úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční 
stanice a dalších objektů občanské 

vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce 
 

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 
 

Nezpůsobilé výdaje: nástupiště zastávek 
veřejné dopravy, nákup/výsadba a 

ošetřování dřevin, nová výstavba pomníků 

  

b) Mateřské a základní školy 
 
Žadatel: 
obec/svazek obcí 
příspěvková organizace zřízena obcí  
nebo svazkem obcí 
školské právnické osoby 

● investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení 
● projekt v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání 

 

 rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ 
● zázemí 
● stravovací zařízení 
● hygienické zařízení 
● venkovní mobiliář a herní prvky (pouze MŠ) 

Základní školy: podpora pouze pro 
kmenové učebny, sborovny, kabinety 

nesloužící pro odborné předměty, školní 
knihovny, technické místnosti, družiny, 

jídelny vč. souvisejícího zázemí a 
souvisejících úprav budovy školy 

 

 
 pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ 
● vč. vybavení stravovacího zařízení 
 doplňující výdaje max. 30 % projektu 
● úprava povrchů 
● výstavba odstavných/parkovacích ploch 
● výstavba přístupové cesty v areálu školy 
● oplocení 
● venkovní mobiliář a herní prvky (ZŠ) 
 nákup nemovitosti 

 
 

Nezpůsobilé výdaje: úpravy sportovišť, 
vytápění, výdaje na opláštění budovy 

přesahující 200 tis. Kč 
 

 

c) Hasičské zbrojnice 
 
Žadatel: 
obec/svazek obcí 

● investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obce 

● týká se pouze JPO V 
 

 rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice 
● vč. zázemí (šatny, umývárny, toalety) 
 pořízení technologií, strojů a dalšího vybavení  
 doplňující výdaje max. 30 % projektu 
● úprava povrchů 
● výstavba/úprava přístupové cesty 
 nákup nemovitosti 

Nezpůsobilé výdaje: vytápění, výdaje na 
opláštění budovy přesahující 200 tis. Kč 

 

f) Kulturní a spolková zařízení 
včetně knihoven 

 
Žadatel: 
obec/svazek obcí a jejich příspěvkové 
organizace 
nestátní neziskové organizace 
církve/náboženské společnosti 

● investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
 

 rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového 
zařízení vč. knihoven 

● vč. zázemí (umývárny, šatny, toalety) 
 pořízení technologií a dalšího vybavení 
 doplňující výdaje max. 30 % projektu 
● úprava povrchů 
● výstavba odstavných ploch a parkovacích stání 
● oplocení 
● venkovní mobiliář 
● informační tabule 
● zabezpečovací prvky 
 nákup nemovitosti 

Nezpůsobilé výdaje: hřiště a sportoviště vč. 
jejich zázemí, vytápění, výdaje na opláštění 

budovy přesahující 200 tis. Kč 
 

  



 

FICHE č.1 

ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov 
Alokace 2.657.887, - Kč 

● 
Výše dotace 50 % (+10 %)* 

● investice do zemědělských podniků pro zvýšení jejich celkové 
výkonnosti a udržitelnosti 

● hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě a 
pro školkařskou produkci 
 

Žadatel: 
zemědělský podnikatel 
 

 stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 
(stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu, musí být 
platné již k datu podání žádosti o dotaci) 

 nákup nemovitosti 

* navýšení pro mladé začínající zemědělce 
a pro oblasti s přírodními/jinými zvláštními 

omezeními 

 
 

 

FICHE č.2 

Ať nám roste PRODUKCE 
Alokace 740.580, - Kč 

● 
Výše dotace až 50 % 

 

● zpracování/uvádění na trh/vývoj zemědělských produktů Žadatel: 
zemědělský podnikatel 
výrobce potravin/surovin 

 pořízení strojů, nástrojů a zařízení  
● slouží pro zpracování, finální úpravu, balení, značení vč. 

sledovatelnosti 
 výstavba/modernizace a rekonstrukce budov (stavební 

povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu, musí být platné již k 
datu podání žádosti o dotaci) 

● vč. manipulačních ploch a bouracích prací 
 investice  
● související se skladováním 
● pro zvyšování a monitorování kvality 
● pro uvádění na trh vč. marketingu 
● do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu 
 pořízení užitkových vozů 
 nákup nemovitosti 

 

 

 

FICHE č.3 

Na venkově se PODNIKÁ 
Alokace 4.500.000, - Kč 

● 
Výše dotace až 45 % 

● podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Žadatel: 
podnikatelské subjekty (FO a PO),  
mikro podniky a malé podniky  
ve venkovských oblastech 

 stavební obnova/nová výstavba (stavební povolení nebo jiné 
opatření stavebního úřadu, musí být platné již k datu podání 
žádosti o dotaci) 

● provozovna 
● kancelář vč. zázemí pro zaměstnance 
● malokapacitní ubytovací zařízení 
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
● zařízení, vybavení 
● užitkové vozy kategorie N1 bez podkategorie G 
● hardware, software 
 doplňující výdaje max. 30 % projektu  
● úprava povrchů, odstavná a parkovací stání 
● oplocení 
● nákup a výsadba doprovodné zeleně 
 nákup nemovitosti 

 

 

FICHE č.4 

POZNEJTE to u nás v LESE 
Alokace 1.337.500, - Kč 

● 
Výše dotace 100 % 

● neproduktivní investice v lesích ke zvyšování enviromentálních a 
společenských funkcí lesa 

Žadatel: 
vlastník PUPFL, nájemce PUPFL 
pachtýř PUPFL, vypůjčitel PUPFL 

 opatření k posílení rekreační funkce lesa  
● značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
● značení významných přírodních prvků 
● výstavba herních/naučných/fitness prvků 
 opatření k usměrňování návštěvnosti území 
● odpočinková stanoviště, přístřešky 
● informační tabule, závory 
 opatření k údržbě lesního prostředí 
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 
● mostky, lávky, zábradlí, stupně 
 nákup pozemku 

 


