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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ
Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně na podzim vyhlašuje výzvy
národních dotací, které pomáhají krajům, obcím, ale i konkrétním občanům
řešit častokrát svízelné situace a zároveň slouží k zatraktivnění regionů, aby
se staly konkurenceschopnějšími, a to nejen z hlediska cestovního ruchu.
Národní dotace se soustředí mimo jiné na problematiku bydlení, rozvoje venkova, již zmiňovaného cestovního ruchu, nebo také na podporu nestátních
neziskových organizací.
MMR se samozřejmě snaží co nejpohotověji reagovat na aktuální potíže krajů
a obcí. Spoustu z nich trápí například chátrající a nevyužívané objekty, které
jsou stále nebezpečnější, soustřeďují se zde sociální problémy, a navíc hodně
škodí prostředí, v němž lidé žijí. Odstraňování těchto budov může být přitom
nákladné, finance z námi vypsaných dotací na demolice jim proto opravdu
citelně pomáhají.
Dotace z národních programů též zásadně pomáhají našim seniorům
a zdravotně handicapovaným. Spousta lidí si nedokáže ani představit, jaké
překážky musí zdravotně postižení lidé každý den překonávat. Věřím, že jim
naše finance z dotačních titulů Pečovatelské byty a Komunitní domy seniorů
aspoň trochu ulehčí nesnadnou životní situaci. Za velmi úspěšný dotační program pak považuji Bytové domy bez bariér, který byl poprvé vyhlášen
v roce 2016. V prvním roce jeho zavedení bylo podáno sice jen dvacet žádostí,
nicméně již druhý rok o tuto výzvu projevilo zájem 140 žadatelů a v roce 2018
se sešlo dokonce 201 žádostí za více než 242,2 milionů korun.
V brožuře, kterou právě držíte
v rukách, naleznete přehledný
seznam všech dotačních titulů
Ministerstva pro místní rozvoj.
Věřím, že vám zodpoví vaše
případné otázky.

Klára Dostálová,

ministryně pro místní rozvoj

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

PODPORA
BYDLENÍ

Podprogram je zaměřený na zkvalitnění života v obcích do 3000 obyvatel.
Předpokládá aktivní zapojení obyvatelstva, občanských spolků a sdružení
do projektů, které odpovídají potřebám moderní doby, ale zároveň
neopomíjejí místní tradice.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE
Příjemcem dotace je obec do 3000 obyvatel.

Dotace musí být vyčerpána v roce následujícím po vyhlášení výzvy.
DT č. 1 – Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
DT č. 2 – Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace na jednu akci je 100 000 Kč,
horní limit představuje 400 000 Kč.
DT č. 3 – Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, horní limit dotace na jednu akci je 200 000 Kč.

DT č. 5 – Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace na jednu akci je 200 000 Kč,
horní limit představuje 1 000 000 Kč.
DT č. 6 – Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace na jednu akci je 500 000 Kč,
horní limit představuje 5 000 000 Kč.
DT č. 7 – Dotace je poskytována v souladu s příslušným usnesením vlády.

www.mmr.cz/cs/ministerstvo/programy-a-dotace
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PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

DT č. 4 – Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace na jednu akci je 40 000 Kč,
horní limit představuje 300 000 Kč.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Účastník podprogramu může do každého z dotačních titulů č. 2 až č. 7
podat pouze jednu žádost.

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

PODPORA
BYDLENÍ

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

DT č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH
LOKALITÁCH
Chátrající objekty snižují atraktivitu mnohých měst a obcí a vytvářejí podmínky pro vznik negativních sociálních jevů. Jejich demolice jsou ale nákladné
a v místních rozpočtech na ně často nezbývají peníze. Šanci zbavit se těchto budov, které v minulosti sloužily k bydlení či rekreaci, nabízí právě tento
podprogram.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

O dotaci může žádat obec, která se nachází ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL
dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
Předmětem podpory mohou být pouze objekty pro bydlení, rekreaci
nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu,
jsou nezpůsobilé k bydlení a jsou ve výhradním vlastnictví žadatele.
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PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace na jednu akci činí 300 000 Kč.
Účastník podprogramu může podat v dané výzvě více žádostí.

Žadatel k žádosti předkládá Projekt následného využití revitalizovaného
území, který musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a musí být schválený nejvyšším orgánem obce (zastupitelstvem).
V rámci tohoto projektu nesmí obec na daném území plánovat výstavbu
objektů pro sociální bydlení.
Majetek, který bude dotčen poskytnutím dotace z tohoto podprogramu
(revitalizovaný pozemek), nesmí příjemce dotace po dobu 10 let od ukončení akce převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným
způsobem omezit volné nakládání s ním.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Účast v tomto podprogramu nevylučuje možnost využít financování
z jiných dotačních programů na realizaci Projektu následného využití
revitalizovaného území.

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Uznatelnými náklady nejsou náklady na výkup nemovitosti.

PODPORA
BYDLENÍ

Součet požadovaných dotací v rámci jedné výzvy může být maximálně
10 000 000 Kč pro jednoho žadatele.

Poskytnutá dotace může být čerpána v období dvou let od přidělení
dotace.

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

DT č. 2 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území
České republiky vyjma krajů uvedených v DT č. 1

www.mmr.cz/cs/ministerstvo/programy-a-dotace
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PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

DT č. 1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ

PODPORA
BYDLENÍ

Důsledky živelních pohrom bývají katastrofální. Mnohdy je jejich nástup tak
rychlý, že žádná prevence neexistuje. Škody na svém majetku pak sčítají obce
i kraje, které zároveň usilují o jeho rychlou rekonstrukci nebo opravu. Právě
tehdy si mohou zažádat o dotaci z národních zdrojů.

OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU
PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

O dotaci mohou žádat obce a kraje postižené živelní pohromou.
Žadatel o dotaci musí mít nemovitost ve svém vlastnictví.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Podprogram je určený na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní pohromou, případně na pořízení nového majetku, který bude
plnit tutéž funkci jako zničený (např. obnova mostů, komunikací, veřejného osvětlení, veřejného prostranství, veřejných obecních budov a zařízení
včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury).

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

Dotace není určena na vybudování nových protipovodňových opatření,
na podporu obnovy bytového fondu, na odstraňování sutě a zbytků zničených objektů ani např. k úhradě nákladů na odstraňování náplav.
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PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

DT Č. 1

Obcím bude poskytnuta dotace až do výše 90 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce, ve výjimečných případech až do výše 100 %.
Kraje získají podporu až do výše 85 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.

PODPORA
BYDLENÍ

Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.

DT Č. 2

Obcím bude poskytnuta dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Kraje mohou obdržet dotaci až do výše 40 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 000 Kč, horní limit (případně
i počet dotovaných akcí) může být při velkém počtu žadatelů omezen.

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

DT č. 1 – Pro území obce nebo kraje byl vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav

www.mmr.cz/cs/ministerstvo/programy-a-dotace
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PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

DT č. 2 – Pro území obce nebo kraje nebyl vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ
PODPORA
BYDLENÍ

PODPORA BYDLENÍ
PODPOROVANÉ BYTY
Podprogram se ve svých dotačních titulech Pečovatelské byty a Komunitní
domy seniorů zaměřuje především na osoby v nepříznivé sociální situaci,
ve které se ocitly ať už kvůli věku či zdravotnímu stavu.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE
Společné pro oba dotační tituly
O dotaci mohou žádat právnické osoby včetně obcí.

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Lze získat až 600 000 Kč na jeden byt.
V obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle
zákona o sociálních službách.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

V bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby.
Nájemné nesmí překročit limit stanovený MMR, který je v současné době
57,2 Kč na 1m2.

DT PEČOVATELSKÉ BYTY
Byty jsou určeny pro seniory ve věku 65 let a více nebo pro osoby
zdravotně handicapované, závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2.
Byty musí splňovat technické požadavky upravitelného bytu.

DT KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ
Byty jsou určeny pro seniory ve věku 60 let a více.

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 45 m2.
V komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů,
maximálně 25 bytů.
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PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

V domě musí být společenské prostory, které jsou centrem společných
aktivit tzv. sdílené prostory.
Dům musí být bezbariérový.

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY
PODPORA
BYDLENÍ

DT Pečovatelské byty
DT Komunitní domy seniorů

PODPORA BYDLENÍ
BEZBARIÉROVÉ
OBCE

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Dotace je určena pro vlastníky nebo spoluvlastníky bytového domu,
společenství vlastníků či pro bytové družstvo.
Dotace je poskytována ve výši maximálně 50 % uznatelných výdajů
na realizaci akce.
Podpora je směřována pro domy se čtyřmi a více nadzemními podlažími,
které nejsou vybaveny výtahem, a/nebo které neumožňují bezbariérový
přístup k výtahu.
Bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový
přístup, byl zkolaudován před více než deseti lety.
Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít
na instalaci technických zařízení překonávajících schody.
Uznatelné jsou výdaje např. na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k výstavbě výtahu či bezbariérového přístupu.
www.mmr.cz/cs/ministerstvo/programy-a-dotace
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PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Bezbariérový přístup stále chybí velkému množství domů, a lidé tak mají
ztížený přístup ke svému bytu. Ke zkvalitnění bytového fondu proto Ministerstvo pro místní rozvoj přispívá odstraněním bariér při vstupu do domu
a do výtahu i výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny
a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ
PODPORA
BYDLENÍ

BEZBARIÉROVÉ OBCE
ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOMŮ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A V BUDOVÁCH MĚSTSKÝCH
A OBECNÍCH ÚŘADŮ
Lidé se zdravotním handicapem se potýkají s nejrůznějšími překážkami.
Ke snižování nástrah přispívá i tento podprogram. Díky němu si již mohou
vozíčkáři i lidé se špatnou orientací osobně vyřídit své záležitosti na některých
úřadech nebo se snáze pohybovat v domech s pečovatelskou službou.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE
BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras
v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního
rozvojového programu mobility pro všechny.
Žadatel musí mít nemovitost v plném rozsahu ve svém vlastnictví.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních
úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou.
Podprogram je určený na podporu akcí zaměřených na odstraňování
bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř
budov, bezbariérové úpravy toalet a sociálních zařízení ve veřejných prostorách a na pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií
a systémů.

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

Dotace je poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000 Kč.
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V tomto případě je
výše dotace stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků
z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
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DT č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

BEZBARIÉROVÉ OBCE
EUROKLÍČ

PODPORA
BYDLENÍ

DT č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných
budov ve vlastnictví státu a obcí. Dále zahrnuje zajištění správy a údržby
euroklíčů
a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
Účastník podprogramu musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce
zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace.

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení.

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Příjemci dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR.

www.mmr.cz/cs/ministerstvo/programy-a-dotace 11

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

Akce nelze dotovat z jiných podprogramů financovaných ze státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

Podpora se poskytuje až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
V REGIONECH
Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá vytvořit ekonomické podmínky pro
rozvoj cestovního ruchu. Díky tomu mohou lidé získat stabilní a perspektivní
zaměstnání v tomto odvětví. Z rozvoje cestovního ruchu mohou prosperovat
i jednotlivé regiony. Podprogram je zaměřený na podporu vybavenosti
turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích,
podporu úpravy lyžařských běžeckých tras, monitoring návštěvníků a další
doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v regionech.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE
DT PODPORA NADREGIONÁLNÍCH AKTIVIT
Příjemci dotace mohou být např. územně samosprávné celky, provozovatelé geoparků, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu,
podnikatelské subjekty.

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

PODPORA
BYDLENÍ

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURYCESTOVNÍHO RUCHU

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci
akce.
Projekt musí být realizován minimálně na území dvou krajů.
Podporované jsou např. projekty zaměřené na zvýšení vybavenosti
a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, vodní
i vodáckou turistiku a další udržitelné formy cestovního ruchu).
Vhodným projektem je např. instalace jednotného formátu informačních
panelů.

DT ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU
Příjemci mohou být podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby).
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Mezi vhodné projekty se řadí např. odpočivadlo pro turisty, zkvalitnění
služeb u vodáckých tábořišť.

DT ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou
veřejnou infrastrukturu.

PODPORA
BYDLENÍ

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů
na realizaci akce.

Nejedná se o projektové záměry zajišťující občanskou vybavenost obcí.
Vhodné projekty jsou např. vybudování veřejného sociálního zařízení
v turisticky exponovaném místě, modernizace prostor pro expozice včetně zpřístupnění handicapovaným.

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY
DT Podpora nadregionálních aktivit
DT Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů
na realizaci akce.

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Příjemci dotace mohou být např. územně samosprávné celky, provozovatelé geoparků, nestátní neziskové organizace působící v cestovním
ruchu, provozovatelé turistických informačních center.
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PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

DT Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
V REGIONECH

PODPORA
BYDLENÍ

MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU
Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje marketingové aktivity a prezentaci
turistických destinací v regionech za účelem zvýšení jejich návštěvnosti. Tento
podprogram je určený organizacím destinačního managementu na podporu
realizace marketingových aktivit. Přibude také podprogram pro zastřešující
organizace působící v cestovním ruchu.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE
BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Příjemci dotace jsou registrované organizace destinačního managementu, krajské destinační společnosti a kraje.
Dotace je poskytována ve výši maximálně 50 % uznatelných výdajů
na realizaci akce.

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

V rámci podprogramu jsou podporovány aktivity zaměřené na podporu
řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů
a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu
distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.
Příkladem vhodných projektů může být např. vytvoření destinační značky
a propagace destinace.

V TOMTO PODPROGRAMU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY
DT Marketingové aktivity na úrovni krajů
DT Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni
Nově je plánován dotační titul Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni se zaměřením na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, realizaci zastřešujících marketingových kampaní na propagaci celé ČR jako destinace cestovního ruchu.
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PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ
Územní plán je jedním z rozhodujících dokumentů ovlivňujících koncepční
rozvoj obcí spojený s výstavbou, zároveň musí zohledňovat kvalitu života lidí
a ochranu přírody v dané lokalitě nejen v blízké budoucnosti, ale udává směr
i do dalších desetiletí.

PODPORA
BYDLENÍ

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ OBCÍ

Podpora se týká také zpracování úpravy návrhu územního plánu
pro veřejné projednání.
Finanční částka na jeden územní plán je stanovena ve výši maximálně
80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, nejvíce však
400 000 Kč na jeden územní plán.
Spolufinancování akce z rozpočtu kraje je možné, výše dotace ze státního
rozpočtu spolu s prostředky kraje nesmí přesáhnout 100 % celkových
uznatelných nákladů akce.

V TOMTO PODPROGRAMU JE DOTAČNÍ TITUL
DT Územní plán
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PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

Dotace je poskytována rovněž na vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku
k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení
vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody
a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast.

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

Podporováno je zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání
včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního
plánu zpracování variant uloženo.

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu
a mimo obce, které pořídily nebo pořizují územní plán a byly nebo jsou
příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova).

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

PODPORA ROZVOJE
REGIONŮ
PODPORA
BYDLENÍ

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Nestátní neziskové organizace patří mezi pravidelné příjemce národních
dotací. Za podpory těchto prostředků mj. iniciují odstraňování architektonických bariér ve stávajících objektech, poskytují bezplatné poradenství v oblasti
bydlení nebo se aktivně podílejí na rozvoji regionů.

PODMÍNKY A VÝŠE DOTACE

PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU

BEZBARIÉROVÉ
OBCE

Žadatelem o dotaci může být nestátní nezisková organizace se sídlem
v ČR (spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení
právnických osob, nadace a nadační fond, ústav).
Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných
nákladů schváleného projektu, v odůvodněných případech
pak až do výše 100 %.
Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finance jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací projektových činností, na které byly prostředky
použity.
Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

PROGRAM ZAHRNUJE TYTO PODPOROVANÉ OBLASTI

PODPORA NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ

PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH
ČINNOSTÍ OBCÍ

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání
staveb
2. Metodická podpora v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
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