
 
NA VENKOVĚ TO ŽIJE: 

DOTACE PRO OBCE A NEZISKOVKY
 

Příjemce dotace
Obec / svazek obcíVEŘEJNÁ

PROSTRANSTVÍ
V OBCÍCH

HASIČSKÉ
ZBROJNICE

Způsobilé výdaje
úpravy povrchů vč. zatravnění
osvětlení, oplocení
venkovní mobiliář vč. veřejných WC
pomníky
přístřešky do 25 m2
dětská hřiště, fitness prvky, vodní prvky
parkoviště do 30 % projektu
 

Příjemce dotace
obec / školské zařízení

Způsobilé výdaje
investiční výdaje / drobný dlouhodobý
hmotný majetek
rekonstrukce nebo rozšíření MŠ / ZŠ
doprovodná stravovací a hygienická zařízení
venkovní mobiliář a herní prvky
pořízení technologií a dalšího vybavení
venkovní povrchy, parkovací místa, oplocení,
přístupové cesty - do 30 % projektu

MATEŘSKÉ A
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY VČ.
JÍDELEN

Příjemce dotace
Obec / svazek obcí s  JPO 5

Způsobilé výdaje
rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské
zbrojnice  JPO 5 vč. zázemí
šatny, umývárny, toalety
pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení hasičské zbrojnice
povrchy, výstavba/úprava přístupové
cesty - do 30 % projektu

herní a fitness prvky, vodní prvky
venkovní mobiliář, rekonstrukce pomníků
úprava povrchů, osvětlení, oplocení, chodníky
rekonstrukce a vybavení knihoven a kluboven
rekonstrukce a vybavení hasičských zbrojnic
rekonstrukce a vybavení  učeben a zázemí
MŠ a ZŠ včetně stravovacích zařízení

projekty v souladu s plány rozvoje obcí:

KULTURNÍ A
SPOLKOVÁ
ZAŘÍZENÍ VČ.
KNIHOVEN

rekonstrukce/obnova/rozšíření zařízení
šatny, umývárny, toalety
mobilní stavby pro klubovny
technologie a další vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost v souladu se stanovami
provozovatele činnosti
mobilní zařízení pro kulturní a spolkové
akce: party stany, pódia, ozvučení,
osvětlení, projekční technika
kuchyňské kouty do 30 % projektu

Výše dotace
80 %

Výše dotace
80 %

A.

B.

F.

C.
Výše dotace
80 %

80 %CELKOVÁ PLÁNOVANÁ ALOKACE: 2 511 181 Kč
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY: LEDEN 2022

Kontakt pro konzultace : Hana Bohatová, expert PRV, tel. 722 901 927. Další informace najdete na webu masblanik.cz

4 OBLASTI PODPORY Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
dotace až 600 000 na projekty v souladu s platnými PRO

Režim podpory
nezakládá veřejnou podporu

Režim podpory
de minimis/ nezakládá veřejnou
podporu

Podmínka podpory: soulad projektu se schváleným strategickým rámcem MAP ORP

HASIČSKÉ
ZBROJNICE

Režim podpory
de minimis / nezakládá veř.
podporu

Příjemce dotace
Obec / NNO / církev

Výše dotace
80 %

Režim podpory
de minimis

Žadatelé z řad NNO musí být zapsáni v evidenci skutečných majitelů


