PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA

Oblasti podpory
Podpora zahrnuje 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*

*v případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c)
zákona č. 257/2001 Sb.

Definice žadatele
 obec nebo svazek obcí,
 příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem

obcí,
 nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.,
nadace, nadační fond),
 registrované církve a náboženské společnosti a
evidované (církevní) právnické osoby
*Arcibiskupství Olomoucké je posuzováno jako propojený podnik – čerpáno
de minimis – nelze podpořit ŘKF spadající pod něj

Kritéria přijatelnosti
 Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné

projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a
vesnic ve venkovských oblastech
 V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle
§3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.
 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 (dokládají
stanovy/statut)

Výše dotace
 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Celkové způsobilé výdaje max. 500.000,- Kč

Způsobilé výdaje
Investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný
majetek
 rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i

příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické
místnosti) včetně obecních knihoven
 nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
 pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost včetně obecních knihoven
 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

Způsobilé výdaje
 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) - tvoří maximálně 30%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 nákup nemovitosti (max. 10% výdajů)

Další podmínky
 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory

sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a
zařízení pro sport včetně jejich zázemí
 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 (k ŽoP stavební rozpočet dle ceníku). V případě
umístění technologií či vybavení pak i nájem či
výpůjčka, případně písemný souhlas s uložením
předmětu dotace.

Další podmínky
 V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak

provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám
žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace
využíván pouze k volnočasovým aktivitám
 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

Další podmínky
 Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a
technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši
200 000 Kč (fasády, okna, dveře, střechy)
 Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a

víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní
činnost), klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních
knihoven (v KN zapsány jako občanská vybavenost)

FAQ
Co je způsobilé – příklady - vždy je nutno brát v úvahu, co je
předmětem činnosti spolku (stanovy/statut…) = soulad
 kroje, uniformy jako vybavení pro spolkovou činnost
 židle, stoly, dataprojektor včetně plátna, osvětlení jeviště,
sálu, ozvučení…
 párty stany, pivní sety, pódium, toi-toi, topidla (limit 350
tis. Kč)
 sanitární kontejner (jen mobilní)
 hudební nástroje (ne pro ZUŠ)
 spolková moštárna

FAQ
Co je způsobilé - příklady - vždy je nutno brát v úvahu, co je
předmětem činnosti spolku (stanovy/statut…)
 oplocení, informační tabule jako doplňující výdaj
 venkovní stoly a lavice, které budou v betonáži - tedy
nepřenosné jako doplňující výdaj
 Skákací hrad - pokud je žadatelem spolek a má ve stanovách

uvedeno pořádání akcí pro děti a současně prokáže, že je
hospodárnější pořídit si vlastní hrad než si ho pronajímat
(např. vzhledem k počtu pořádaných akcí), bylo by ho možné
podpořit. POZOR: Pokud by byla žadatelem obec
nepovažujeme skákací hrad za vybavení potřebné pro realizaci
kulturních akcí = nezpůsobilý výdaj

FAQ
 Sokolovny/orlovny obecně nejsou brány jako jako

sportoviště, protože se tam obvykle konají i všelijaké
společenské a kulturní akce…. Nezpůsobilé by byly
výdaje související přímo se sportem, např. čáry na
podlaze značící hřiště nebo instalace žebřin a
podobných napevno zabudovaných sportovních nářadí

• myslivci - vrhačky asfaltových holubů (musí sloužit
pro odborný růst)
• sportovní vybavení, které není pevně zabudováno

(bude-li sloužit pro volnočasové aktivity a bude-li se
jednat o investiční výdaje či drobný dlouhodobý
hmotný majetek).

FAQ
Co je nezpůsobilé:
 Grily, výčepní zařízení, udírny, termonádoby, kávovar, stroj







na popcorn
Chladicí vitrína, mrazák
Talíře, nádobí, příbory
Garnýže, záclony
Posedy
Stroj na údržbu podlah/vysavač/sekačka (neslouží přímo pro
spolkovou činnost, ale k úklidu/údržbě využívaných prostor)

Preferenční kritéria
 Zvýhodnění žadatelů z řad neziskových organizací

 žadatelem je NNO nebo církevní organizace

10 bodů

 Zvýhodnění žadatelů s vyšším počtem členů

 101 a více členů

15 bodů
 51 - 100 členů
10 bodů
 21 - 50 členů
5 bodů
 do 20 členů včetně nebo bez členské základny
Dokládá se Výroční zpráva + seznam členů

0 bodů

Preferenční kritéria
 Zvýhodnění žadatelů se zaměřením činnosti na práci s dětmi
a mládeží
 ANO - žadatel pracuje s dětmi/mládeží
10 bodů
(členská základna)
 ANO - žadatel realizuje aktivity pro děti/mládež 5 bodů
Dokládají se stanovy, výroční zpráva






Zvýhodnění projektů realizovaných v menších obcích
do 500 obyvatel včetně
15 bodů
501 - 1000 obyvatel včetně
10 bodů
1001 - 2000 obyvatel včetně
5 bodů

 nad 2001 obyvatel nebo je místo realizace mimo území MAS
Dle přílohy výzvy

0 bodů

Preferenční kritéria
 Zvýhodnění žadatelů s mezinárodní spoluprací

 Žadatel realizuje mezinárodní spolupráci

5 bodů

Dokládá se smlouva o spolupráci / Výroční zpráva

 Výše celkových způsobilých výdajů na projekt
 do 200.000,- Kč včetně
 200.001,- Kč - 400.000,- Kč včetně

 400.001,- a více

30 bodů
15 bodů
0 bodů

Preferenční kritéria
 V rámci projektu jsou realizovány stavební práce na

objektu
 ano

5 bodů

Dokládá se výpis z KN

 Nepodpořený žadatel ve výzvách PRV SCLLD MAS

Horní Pomoraví
 Žadatel dosud nebyl podpořen v PRV v období 2014 – 2020
10 bodů

Minimální počet bodů za preferenční kritéria
40 bodů

Preferenční kritéria
Minimální počet bodů za preferenční
kritéria

40 bodů

