ČLÁNEK 20
Program rozvoje venkova

PODPOROVANÉ OBLASTI
a)
b)
c)
d)

Veřejná prostranství
Hasičské zbrojnice
Kulturní a spolková zařízení
ZŠ a MŠ

V rámci článku 20 může žadatel podat 1 žádost na různé oblasti podpory za podmínky splnění definice žadatele a všech odpovídajících
podmínek dle oblastí podpory, a to pouze ve stejném režimu podpory.
Prosíme o závazné vyplnění tabulky na straně č. 7 a zaslání zpět na e-mail: mezihrady@seznam.cz do 31.1.2020. Na základě došlých žádostí
bude sestaven seznam žádostí a zpracována kritéria hodnocení, která budou předložena Výkonné radě ke schválení. Děkujeme Vám za
spolupráci.

a) Veřejná prostranství
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● Oblasti podpory:
náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve
vlastnictví obce.
● Oprávněný žadatele/příjemce dotace:
Obec nebo svazek obcí.
● Způsobilé výdaje
1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky,
venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy,
rozcestníky, pomníky),
2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí
napajedla či koupadla)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
● Kritéria přijatelnosti
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
2) Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce
● Další podmínky
1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno C.
2) Předmět dotace musí být budován, resp. pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být
jeho užívání zpoplatněno;
3) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků
4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a
právo stavby.
● Povinné přílohy k žádosti
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem

b) Hasičské zbrojnice
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● Oblasti podpory
Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
● Oprávněný žadatele/příjemce dotace:
Obec nebo svazek obcí
● Způsobilé výdaje
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
● Kritéria přijatelnosti
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
2) Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu)
● Další podmínky
1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
podílem, věcné břemeno a právo stavby.
2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené podpořené technologie nebo vybavení, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
3) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
4) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč
● Povinné přílohy
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem
2) Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů

c) Kulturní a spolková zařízení
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● Oblasti podpory
Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina,
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
● Oprávněný žadatele/příjemce dotace
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
● Způsobilé výdaje
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven;
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven;
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule,
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu;
4) nákup nemovitosti.
● Kritéria přijatelnosti
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních
služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje;
2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů;
3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v
oblasti, která je předmětem dotace;
● Další podmínky
1) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí;
2) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit
200 000 EUR.
3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
podílem, věcné břemeno a právo stavby.
4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
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6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč;
● Povinné přílohy
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)

d) Mateřské a základní školy
Upozornění: Tato oblast nebyla na VH odsouhlasena kvůli vysokým výdajům, ale podporované aktivity jsou z našeho pohledu zajímavé a máme dodatečné
informace z území, že by o ně mohl být zájem.
● Oblasti podpory
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
● Oprávněný žadatele/příjemce dotace
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
● Způsobilé výdaje
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v
případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy,
oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti

● Kritéria přijatelnosti
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních
služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje;
2) V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy uvedené ve školském rejstříku (podmínka platí od podání Žádosti o
dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS);
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3) V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny , dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny,
technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy;
4) Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
5) V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována
pouze v režimu de minimis,
● Další podmínky
1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby.
2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
3) Podpora je poskytována mateřské/základní škole zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
4) Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání;
5) Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport;
6) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
7) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč;
● Povinné přílohy k žádosti
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
2) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS);
3) Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s
vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie; D jinak C.
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