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Program 2017-2020 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského 

Fondu obnovy venkova

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Tématické zadání Fondu

A) Tematické zadání „Obnova venkova"

Žadatel

Minimální

požadovaná

výše dotace

Maximální

požadovaná výše 

dotace

Oblast podpory

a) Dopravní infrastruktura

b) Technická infrastruktura

c) Občanské vybavení

d) Veřejná prostranství

a) obec, 

b) dobrovolný 

svazek obcí

100 000Kč
Počet obyvatel 

obce x 1 000 Kč

Minimální spoluúčast 

žadatele
20%

Maximální spoluúčast 

Středočeského kraje
80%



Tématické zadání Fondu

B) Tematické zadání „Projektová dokumentace"

Žadatel

Minimální

požadovaná

výše dotace

Maximální

požadovaná

výše dotace

Oblast podpory

a) Zpracování projektové dokumentace

Podmínka – realizace projektu spolufinancovaná z jiných 

veřejných zdrojů

- žádost o dotaci z jiných veř. zdrojů podaná

nejpozději do 3 let od ukončení realizace

akce, na který byla poskytnuta dotace z tohoto

Programu

- zpracování musí být minimálně ve stupni

“Dokumentace pro stavební povolení“  

a) obec, 

b) dobrovolný 

svazek obcí
100 000Kč

Počet obyvatel 

obce x 1 000 Kč

Minimální spoluúčast 

žadatele
20%

Maximální spoluúčast 

Středočeského kraje
80%



Charakteristika Fondu

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků Programu činí 542 156 000 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí:

od 18. 4. 2017  do  30. 6. 2020 do 15:00 hodin

Stanovený počet obyvatel:

k datu   31. 12. 2016
Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel

v obcích 

Uznatelné náklady:

vzniklé s realizací akce od 1. 1.  2017

Příklad uznatelných nákladů:

- zpracování projektové dokumentace

- průzkumové práce

- technický dozor investora

- stavební práce, obsluha staveniště

- stavební materiál

- bourací a demoliční práce

- odvodnění

- osvětlení, veřejný rozhlas

- kamerové a zabezpečovací systémy

- revitalizace pozemků

- vestavěné vybavení

- apod.

Příklad neuznatelných nákladů:

- nákup budov či pozemků

- volně stojící vybavení

- nákup nářadí 

- výstavba, rekonstrukce,

oprava komerčně 

pronajímaných budov

- zpracování žádosti o dotaci

projektovým manažerem

Kritéria podávání žádostí:

- obec do 99 obyvatel 

1 žádost v částce 100 000Kč

- obec 100 až 199 obyvatel

1 žádost v minimální částce

100 000 Kč

- obce 200 až 2 0000 obyvatel

max. 2 žádosti

- dobrovolný svazek obcí

max. 2 žádosti

Kontrola  žádostí:

- žádost se podává elektronicky 

a v písemné podobě s přílohami

- v době podání žádosti již musí být 

uzavřena smlouva s dodavatelem

- !POZOR! – u veřejných zakázek 

s hodnotou plnění nad 200 000 Kč

bez DPH, je příjemce povinen 

uveřejnit předmětnou zakázku na 

profilu zadavatele

- o poskytnutí dotace rozhoduje na 

návrh Rady kraje Zastupitelstvo

kraje

Administrace fondu:
Odbor řízení dotačních projektů

Oddělení administrace projektů

Informace: https://www.kr-stredocesky.cz



Příklady projektů, na které čerpají obce do 200 obyvatel

Obce do 100 obyvatel Obce do 150 obyvatel Obce do 200 obyvatel

- veřejné osvětlení

- místní rozhlas

- multifunkční traktor s 

přídavným zařízením

- revitalizace prostranství

- chodníky

- autobusové zastávky

- dětská hřiště – hrací 

prvky

- opravy OÚ, MŠ, ŽŠ

- opravy vodovodních 

řadů

- opravy a budování 

kanalizačních přípojek

- opravy hřbitovních 

objektů

- demolice objektů v 

majetku obce



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ing. Libuše Přibylová

Tel.:        257 280 423

E-mail:   pribyloval@kr-s.cz


