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Program II 2018 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského 

Infrastrukturního fondu

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



DODATEČNÁ PODPORA ROZVOJE A OBNOVY 

ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

➢ Alokace 20 000 000 Kč

➢Lhůta pro podání žádostí 

✓Od 8. října 2018 od 9:00 hodin

✓Do 30. dubna 2019 do 16:00 hodin

➢ Oprávnění žadatelé

✓Obce Středočeského kraje

✓Dobrovolné svazky obcí
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OBLASTI  PODPORY

➢ Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských

a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA Č. 6

(dále jen „Oblast podpory A“).

➢ Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu

298213 (29821300) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

regionálních škol v okolí velkých měst“ (dále jen „Oblast podpory B“).

➢ Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133330 „Podpora vybraných projektů rozvoje

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými

svazky obcí“ (dále jen „Oblast podpory C“).
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Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA Č. 6 

- Oblast podpory A

➢ Maximální výše dotace se stanovuje pro Oblast podpory A tak, aby byly 

splněny současně následující podmínky:

✓ maximální výše dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na

financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových

příjmů příjemce za rok 2017,

✓ maximální dotace činí 1 500 000 Kč,

✓ minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 %

celkových uznatelných nákladů projektu.
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Oblast podpory B a C

Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace je obec, jejíž spoluúčast na financování 

projektu je rovna nebo je větší než 70 % skutečných ročních daňových příjmů za 

rok 2017.

Výpočet maximální výše požadované a současně poskytnuté dotace pro tyto oblasti 

podpory se stanovuje následovně:

➢ za každé 1 % poměru spoluúčasti žadatele ke skutečným daňovým příjmům 

žadatele za rok 2017 činí dotace maximálně 7 000 Kč,

➢ maximální výše dotace činí 4 000 000 Kč, 

➢ minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových 

uznatelných nákladů projektu.
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POVINNÉ PŘÍLOHY

✓ Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo minimálně doklad o rezervování

požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace

akce)

✓ Kopie dokumentu o založení – v případě žadatele DSO

✓ Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele,

nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele

zmocněncem na základě plné moci.
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Program 2019 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského 

Infrastrukturního fondu

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Základní informace

Předpokládaná alokace: 110 mil. Kč

Vyhlášení programu: začátek března 2019

Podávání žádostí: duben 2019

Schvalování dotací: červen 2019

Možnost schvalování části dotací: září 2019 (v jednání)

Oprávnění žadatelé: obce SK a dobrovolné svazky obcí

Uznatelné náklady projektu: od 1. 1. 2018

Povinné přílohy:

Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo minimálně doklad o rezervování 

požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace akce)

Kopie dokumentu o založení – v případě žadatele DSO
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Oblasti podpory I

➢ Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu

298213 (29821300) Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

regionálních škol v okolí velkých měst.

➢ Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133330 Podpora vybraných projektů rozvoje

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými

svazky obcí.

▪ maximální výše dotace 10 mil. Kč

▪ minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 %

celkových uznatelných nákladů projektu,

▪ maximální výše požadované dotace a současně maximální výše

poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování

projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů

příjemce za rok 2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný

svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento

účel sčítají.
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Oblasti podpory II – v jednání

Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských

a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA Č. 6

▪ maximální výše dotace 1,5 mil. Kč

▪ minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových

uznatelných nákladů projektu,

▪ maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté

dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu

sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok

2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné

roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.
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Oblasti podpory III – v jednání

Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3 tis. obyvatel)

➢ Dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

➢ Dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

▪ maximální výše dotace ?? mil. Kč

▪ minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových

uznatelných nákladů projektu,

▪ maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté

dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu

sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok

2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné

roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.
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Příprava programu 2019-2020 pro poskytování 
návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu SK ze Středočeského 

Fondu obnovy venkova

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Návratná finanční výpomoc z FOV – v jednání

➢ Středočeský Fond obnovy venkova byl v rozpočtu na rok 2019 navýšen o 20 mil. Kč

➢ Příprava programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z FOV – zatím 

v prvotní fázi

➢ Pomoc malým obcím SK při realizaci finanční náročných projektů (např. kanalizace, 

vodovody, ale i jiné)

➢ Bude se týkat fondů EU, případně národních programů, které vyžadují 

předfinancování – na placení faktur před proplacením FP na základě ŽoP, případně 

ZoR

➢ Krátkodobá finanční výpomoc – cca 6 měsíců

➢ Podávání žádostí – co nejjednodušší, aby poskytování mohlo být co nejefektivnější, 

nejpružnější, ale musí projednávat RK a schvalovat ZK (ukládá zákon)

➢ proto

➢ Žadatelé budou muset plánovat (předjímat) potřebu návratné finanční výpomoci 

(harmonogram placení faktur)

13



Děkuji Vám za pozornost

Jitka Králová

Odbor řízení dotačních projektů

oddělení administrace dotací

Tel.: 257 280 525

E-mail: kralovaj@kr-s.cz
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