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AKTUÁLNÍ VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ         

O POSKYTNUTÍ DOTACE V ROCE 2019 
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Krajský úřad Středočeského kraje



OBSAH

VÝZVY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

➢ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

pro obce do 3 tis. obyvatel (alokace výzvy 910 mil. Kč)

➢ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli (alokace výzvy 350 mil. Kč)

➢ z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 

obyvateli (alokace výzvy 190 mil. Kč)
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Harmonogram všech tří výše uvedených výzev

➢ Zahájení příjmu žádostí 21. listopadu 2018 

➢ Ukončení příjmu žádostí 28. února 2019 

➢ Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků duben až květen 2019* 

➢ Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince 2020 

*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných 

žádostí. 

Poskytování informací žadatelům – e-mail: info@mmr.cz

3

mailto:info@mmr.cz


Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
(pro obce do 3 tis. obyvatel) 

➢ 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací (500 tis. až 5 mil.) 

➢ 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (500 tis. až 5 mil.)

➢ 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (200 tis. až 1 mil.) 

➢ 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (85 %)

➢ 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (500 tis. až 10 mil.)

➢ 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (50 až 500 tis.) 

➢ 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (100 tis. 

až 3 mil.)

➢ 117d8210I Podpora dostupnosti služeb (100 tis. až 2 mil.)

➢ 117d8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (100 až 300 tis.)

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
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Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Podporovány budou akce zaměřené na: 

➢ na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), 

které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 

➢ na obnovu školních tělocvičen. 

Uznatelné náklady: 

➢ vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,

➢ vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy,

toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí

obnovy sportovní infrastruktury,

➢ oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,

➢ výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní

tělocvičny.

Neuznatelné náklady: 

➢ tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování i přenosné
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Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně 

hrazen    z obecního rozpočtu. Jedná se o: 

➢ Kulturní domy 

➢ Obecní domy 

➢ Multifunkční domy 

➢ Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Neuznatelné náklady: 

➢ nová výstavba, 

➢ související s obnovou prostor určených k bydlení, 

➢ nákup a pořízení vybavení, nábytku. 

6



Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 

2019 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli 

Výzva z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

➢ 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací (500 tis. až 5 mil.) 

➢ 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (500 tis. až 5 mil.) 

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Výzva z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

➢ 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací (2 mil. až 5 mil.) 

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
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Děkuji Vám za pozornost
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