SETKÁNÍ K ČL. 20-VEŘEJNÝ SEKTOR
MAS SKCH, Z.S.
16.6.2021 OD 17:00
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PROGRAM
 Úvod
 Informační systém projektových záměrů (ISPZ)
 Info o konání VH
 standardizace

 Nové období-přehled programů
 Článek 20 PRV
 Podmínky + oblasti podpory

 Rozdíl PRV/SZP x IROP
 Dotazník

Bude zaslán dotazník k vyplnění záměrů jednotlivých obcí.
Termín odevzdání dotazníků – 10.7.
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ISPIZISPZ

HTTPS://WWW.PROJEKTOVEZAMERY.CZ/
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MOŽNOSTI PODPORY V čl. 20 PRV
 Trvá od roku 2021–2023 vč. území o obce Vinary a Ostrov
 Vyčerpat je potřeba do konce roku 2023
 Nabídnutá alokace 3 581 800,- kč – což pro 23 obcí MAS SKCH znamená:
 156 tis dotace/obec + cca 40 tis Kč spoluúčast žadatele (80% dotace)
 Režim podpory
 de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea) nebo nezakládá veřejnou

podporu (stezky, veřejná prostranství)

 u stejného režimu, možnost kombinovat kódy způsobilých výdajů

Konkrétní výše alokace, která je předběžně stanovena pro Vaši MAS a o kterou může být
navýšena stávající alokace Vaší MAS, je uvedena v příloze tohoto dopisu. Výše byla stanovena
podle stejného klíče jako při rozdělování alokace na začátku programového období, tedy dle
rozlohy a počtu obyvatel území MAS v poměru 3:1, tzn., že 75 % celkové alokace bude rozděleno
mezi jednotlivé MAS dle rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel. Uvedené hodnoty jsou stanoveny dle
schválených změn strategií podaných k 30. 4. 2021, což byl nejzazší termín pro úpravu území
působnosti schválených SCLLD (viz Tisková zpráva MZE ze dne 12. 4. 2021) tak, aby se změna
území působnosti promítla do stanovené výše alokace.
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PODMÍNKY PODPORY V čl. 20

 Hlavní podmínkou je mít záměr v platném strategickém dokumentu obce
 Míra podpory 80 % (Limit pro doplňující výdaje ve výši 30 %), Je možné žádat i

na drobný hmotný majetek (nemusí být investiční – vyšší než 80 tis. Kč)
 Režim podpory: de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven, muzea) nebo nezakládá veřejnou podporu (stezky, veřejná
prostranství)



V případě, že je žadatelem NNO, je nutná historie subjektu



Historie subjektu - u církví je v současné době řešeno s MZe (všechny farnosti jsou dle výkladu
SZIF propojené podniky přes dané arcibiskupství a je nutné je identifikovat a započítat do
podpory de minimis – největší problém u záměru f) Kulturuní a spolková zařízení vč. knihoven

• je možné v dané výzvě MAS odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci
jednoho režimu podpory (žadatel může kombinovat oblasti podpory v čl. 20 (např. veřejné
prostranství a hasičárny), a to tak, že v rámci stejného režimu podpory (de minimis nebo nezakládá
veřejnou podporu) může kombinovat kódy způsobilých výdajů; maximálně tedy podá dva projekty
(jeden v režimu nezakládající veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis).)
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PODPORA V ČLÁNKU 20:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce

Nezpůsobilé výdaje (MŠ/ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody, kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven, muzea):


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



Stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč
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a) Veřejná prostranství v obcích
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení,
oplocení a 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, přístřešky do
25 m2 zastavěné plochy),

2)

vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - vodní
prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)

3)

herní prvky

4)

doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30%
projektu

5)

nákup nemovitosti

Další podmínky – na co pozor:
Veřejné prostranství = náves, náměstí, tržiště – musí být ve vlastnictví obce, navazující na
objekt občanské vybavenosti (vzdělávání, výchovu, soc. Služby, zdravotní sl., Kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyv.),
Lze podpořit i solitérní herní prvky (ne hřiště),
mezi objektem občanské vybavenosti a veřejným prostranstvím nesmí být komunikace
Nezpůsobilé výdaje – stromy a keře / Způsobilé – květinové a bylinné pásy, zatravnění
Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí
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IROP
 Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury

měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích


o realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných
prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a
akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský
mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);



revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

IROP bude podporovat komplexní projekty revitalizace veřejných prostranství včetně infrastruktury,
mobiliáře, zeleně a hospodaření s vodou, a OPŽP bude podporovat projekty zaměřené na konkrétní
opatření v krajině a zastavěném území (např. zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace
protipovodňových opatření, realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci
srážkové vody).
Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy.
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b) Mateřské a základní školy
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího 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 či doprovodného stravovacího zařízení (případě
školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení.)

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

 Podmínky:


nedochází k navýšení kapacity,



projekt je v souladu s MAP,



nezpůsobilé úpravy prostor pro sportovní aktivity,



v rámci ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, knihovny, technické
místnosti, družiny a jídelny



PC způsobilý jen pro vyučující do kmenové učebny

POZOR:

V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení – pokud je školní jídelna
využívána pro jiné strávníky než žáky/pedagogy – režim de minimis (pro vedlejší
hospodářskou činnost), pokud je využívána pouze pro potřeby MŠ/ZŠ – režim
nezakládající veřejnou podporu.

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, PO 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.
TABULKA POTŘEB ŠKOL
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IROP


Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny



o navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;



o zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s
ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;



o vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny



Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol



o podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s
digitálními technologiemi;



o budování vnitřní konektivity škol;



o vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny,
reedukační učebny);



o budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);



o vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro
sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;



o budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;



o rekonstrukce učeben neúplných škol;



o doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy.

Komplementarita s OP JAK, který bude zaměřen na měkké aktivity financované z Evropského
sociálního fondu Plus („ESF+“) v regionálním školství (včetně nákupu vybavení) pro potřeby škol a
školských zařízení. Z FST budou financována opatření dle PSÚT.
Aktivita mateřské školy:
 Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ.
 Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z
hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného
zdraví“).
 Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických
požadavků.
 Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
Aktivita základní školy:
 Projekty musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
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c) Hasičské zbrojnice
 Dotaci lze poskytnout na:
 rekonstrukce/obnova (obnova stavby v důsledku mimořádné události - např. povodně)/rozšíření hasičské

zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
1)

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

2)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30%
projektu

3)

nákup nemovitosti

Další podmínky – na co pozor:
Podpora souvisí s výkonem služby jednotky SDH
Nezpůsobilé – denní místnosti, sportovní vybavení na závody (hadice, nářadí, dílna),
Způsobilé – vysílačky, radiostanice, elektrocentrála kompresor (vybavení hasičárny),
zásahové obleky, defibrilátor + páteřní deska – pouze s potřebnou kvalifikací
Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí (pouze pro JPO V)
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IROPP
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
 pořízení požární techniky
 vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.
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d) Obchody pro obce
Dotaci lze poskytnout na:
 výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
1)

pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod

2)

pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2) včetně technologií a dalšího vybavení

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu

4)

nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí.
Další podmínky – na co pozor:
Provozovatelem nemusí být sám žadatel – musí být vybrán za otevřených
transparentních a nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání
veřejných zakázek
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e) Vybrané kulturní památky
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

2)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu

3)

nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, NNO
Další podmínky – na co pozor:
Podporovány nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, nelze podpořit památky UNESCO a národní kulturní památky,
včetně Indikativního seznamu památek podporovatelných z IROP
Musí se jednat o investiční výdaje – opravy / restaurátorské práce nelze

14

IROP
 Revitalizace kulturních památek


revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra,
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u
památek;



doplňková aktivita: parkoviště u památek.

 Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka.
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f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

rekonstrukce/obnova (Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni.)/rozšíření kulturního a
spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven (Dotace se
nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.)

2)

mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

3)

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven (Dotace se
nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.)

4)

mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany,
nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční
technika a vybavení

5)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního
vybavení - Za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř,
mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice.) - tvoří maximálně 30% projektu

6)

nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, NNO
Další podmínky – na co pozor:
činnost projektu musí být v souladu se stanovami spolku, investice DO sportoviště nelze
(šatny, sprchy apod., podlahy, pevně zabudované části) X investice NA sportoviště LZE –
přenosné sportovní náčiní, dresy, speciální obuv, SDH – sportovní vybavení, klubovna,
prapor
soulad s rozvojovým plánem obce, minimálně podporou NNO či podpora daných činností
v obci
• činnost projektu musí být v souladu se stanovami spolku
• investice DO sportoviště nelze (šatny, sprchy apod., podlahy, pevně zabudované části) X
investice NA sportoviště LZE – přenosné sportovní náčiní, dresy, speciální obuv, SDH –
sportovní vybavení, klubovna, prapor
• soulad s rozvojovým plánem obce, minimálně podporou NNO či podpora daných činností v
obci
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IROP

 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven


výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
technické vybavení knihoven.

Profesionální knihovny v MAS (4)
Aktivita knihovny:
 Projekt je zaměřen na knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, základní
knihovny se specializovaným knihovním fondem nebo na Národní knihovnu České republiky.
 Projekt musí být v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–
2027.
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g) Stezky
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

Výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení,
směrové a informační tabule či interaktivní prvky

2)

stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a
případně další stavební výdaje související s danou stezkou

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety) - tvoří maximálně 30%
projektu

4)

nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
Další podmínky – na co pozor:
Projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení v intravilánu), v
případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací projektu, v případě
realizace projektu na ZCHÚ nebo v Natura 2000 se nejedná o stezku interpretující
chráněné území nebo předmět ochrany ZCHÚ (tabule označení ZCHÚ)
Nezpůsobilé jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata,
Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v
rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno
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 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu


výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;



realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu


budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení);



budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení



propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;



rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;



doplňková aktivita: parkoviště.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
K projektu realizovanému v obci s méně než 40 tis. obyvateli žadatel dokládá Kartu souladu
projektu s principy udržitelné mobility.
Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000.
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h) Muzea a expozice pro obce
 Dotaci lze poskytnout na:
1)

rekonstrukce/obnova (Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni)/rozšíření budov a ploch
pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2)

pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů,
informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího
zařízení

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% projektu

4)

nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
Další podmínky – na co pozor:
Zřizovatelem muzea není stát ani kraj, nezpůsobilé jsou vystavené exponáty
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 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí


revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra,
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek

 V případě individuálních projektů je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR jako národní kulturní památka nebo v Indikativním seznamu statků světového
dědictví UNESCO.
 Památka bude zpřístupněna veřejnosti.
Aktivita muzea:
 Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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DĚKUJEME

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/qCbnsdUm3Px4yhz5A
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