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 Cíl podprogramu:

Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

 Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí.

 Dotace: 50 až 70% z celkových nákladů / 200 tis. – 1 mil. Kč

Alokace na podprogram pro rok 2017: 500 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova



Dotační tituly

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

2. Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

5. Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
• Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku.
• Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěže (600 tis. – 2 mil. Kč). 
• Do 80% uznatelných nákladů na akci. 
• Podporovány jsou projekty zaměřené na: 

- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.)

- Komplexní úpravu veřejných prostranství. 
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně. 
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení. 
- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 
• Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč.
• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

DT č. 2A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku 
- Veřejná prostranství, zařízení pro volnočasové aktivity
- Nutné zapojení dětí a mládeže do projektu 
DT č. 2B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti 
- Interiérové rekonstrukce místností (např. klubovny)
- Pro děti a mládež 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

venkova
• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč.

• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

• Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na: 
- Prezentaci úspěšně realizovaných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. 

- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.

- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí změřeného na obnovu 

a rozvoj venkova. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních taveb v obci 
(stavby, které jsou ve vlastnictví obce, nejsou zapsané na Ústředním seznamu 
kulturních památek, nejsou ve vlastnictví církve)

• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč.

• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

• Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 
- Kaple a kapličky. 

- Sakrální sochy.

- Boží muka a křížky. 

- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb.  

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 1 mil. Kč.

• Do 50% uznatelných nákladů na akci. 

• Budou podporovány akce zaměřené na rekonstrukci místních komunikací, jejich 

součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo 

stav nebezpečí

 Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav 

nebo stav nebezpečí
• Žadatel: obec, kraj 

• Výše dotace: DT č. 1: až 90% (obce), až 85% (kraje)

DT č. 2: až 70% (obce), až 40% (kraje)

Alokace pro každý rok DT č. 2: 50 mil. Kč 
V případě stavu nouze či nebezpečí = Vláda ČR schválí strategii = navýšení. 

Obnova obecního a krajského majetku po 
živelných pohromách



Podpora odstraňování bariér v budovách
Podprogram:  Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou 
službou a městských a obecních úřadů
 Odstraňování bariér v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny. 

• Žadatel: obec, kraj

• Výše dotace:  do 50% uznatelných nákladů na akci 

Podprogram EUROKLÍČ 2016
 Dostupnosti veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů) 

pro osoby se sníženou schopností pohybu.
• Žadatel: nezisková organizace

• Výše dotace: do 100% uznatelných nákladů na akci 

Alokace pro rok 2017: 20 mil. Kč



Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách

Forma podpory:

• Investiční i neinvestiční dotace
• Až 80% celkových vynaložených uznatelných nákladů
• Vyplácení na základě předložených faktur

Alokace pro rok 2017: 100 mil. Kč



Základní podmínky:
• Obec musí mít objekt ve svém vlastnictví.
• Objekt nesmí být zatížen žádnými závazky.
• Nutné platné povolení pro odstranění stavby.
• Je požadováno mít zpracovanou situační analýzu, která dokládá, že 

existence nevyhovující nemovitosti má negativní sociální a ekonomické 
dopady na lokalitu.

• Je nutné mít zpracovaný Projekt následného využití revitalizovaného 
území, jehož obsahem je celkové řešení lokality s nevyhovující 
nemovitostí.

• Obec musí mít zajištěno náhradní bydlení pro všechny případné 
současné uživatele nevyhovující nemovitosti.

• Podporu nelze použít pro již započaté akce (tam kde je podepsána 
smlouva o dílo před podáním žádosti).

Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách



 V programovém období 2014-2020 bude představovat jeden z významných nástrojů implementace
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020 nový národní dotační titul na
podporu cestovního ruchu.

 V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu bylo přiděleno 353,060 mil. Kč za 6 let.
Nyní, jen v rámci první výzvy nového programu je nachystána alokace 300 mil. Kč.

 Zaměření programu:

 zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině,
 rozprostření návštěvnosti (rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti),
 rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
 podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v cestovním ruchu,
 posilování konkurenceschopnosti regionálních destinací,
 rozvoj kvality služeb.

 Prokazatelný vliv rozvoje cestovního ruchu na zaměstnanost, národní hospodářství ať už v přímé
vazbě či prostřednictvím jiných odvětví, regionální rozvoj, vysidlování regionů, malé a střední
podnikání.

Vyhlášení výzvy do konce roku 2016

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
/NPPCRR/



Přehled podprogramů a dotačních titulů

Program bude členěn na dva podprogramy vyhlašované dle skupin vybraných příjemců
a oblastí podpory
 Podprogram č. 1: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(investiční aktivity)
 Dotační titul č. 1: Podpora nadregionálních aktivit
 Dotační titul č. 2: Základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
 Dotační titul č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 Podprogram č. 2: Marketingové aktivity v cestovním ruchu (neinvestiční aktivity)
 Dotační titul č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů
 Dotační titul č. 2: Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni



1. podprogram - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

 Zaměřen na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR v regionech.
 Aktivita přispívá ke zvýšení a zkvalitnění nabídky destinace a její atraktivity.
 Zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury (program umožní 

ekonomické využití potenciálu rozvoje cestovního ruchu).
 Cílem podprogramu je podpořit rozvoj podnikatelských i nepodnikatelských aktivit, které jsou určeny 

návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit.
V rámci podprogramu budou podporovány oblasti:

 rozvoj doprovodné infrastruktury CR v regionech;
 vybavenost turistických tras;
 rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích;
 úprava lyžařských běžkařských tras;
 ekologicky šetrná doprava návštěvníků (úprava dopravních prostředků);
 monitoring návštěvníků.

 Výše dotace: max. 50%

 Příjemci dotace: 

 Samosprávné celky, organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem), 
mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci 
projektu s místní destinačních společností), oblastní destinační společnosti, Geoparky, NNO v 
cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, provozovatelé TIC, podnikající 
PO a FO.



 Zaměřen na podporu marketingových aktivit destinačních společností

V rámci podprogramu budou podporovány:

 řízení destinace 
 marketingové výzkumy 
 tvorba a inovace produktů 
 branding destinace 
 distribuce produktů cestovního ruchu 
 komunikace
 marketingové partnerství

Výše dotace: max. 50%. 

Příjemci dotace: 

 Registrované oblastní destinační společnosti, 
 krajské destinační společnosti, popř. krajské oddělení cestovního ruchu. 

2. podprogram – Marketingové aktivity v cest. ruchu



 Program připravován na období 2016-2020
 Alokace na první výzvu až 300 mil. Kč
 Program bude realizován v následujícím modelu:

 Oblasti (dotační tituly) vyhlašované v rámci alokace pro jednotlivé kraje
(žadatel bude uvádět místo realizace projektu – kraj, soutěž bude probíhat mezi projekty 
realizovanými v rámci daného kraje)
 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR (investice – doprovod. infrastruktura)
 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (investice – doprovod. infrastruktury)
 Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni (neinvestice)

 Oblasti (dotační tituly) vyhlašované v rámci celorepublikové alokace
 Podpora nadregionálních aktivit (investice – doprovodná infrastruktura)
 Marketingové aktivity na národní úrovni (neinvestice)

 Předpokládané rozdělení alokace mezi podprogramy pro první výzvu

Alokace programu

Příklad rozdělení alokace % Kč (tis.)

Podprogram 1 - Rozvoj základní a doprovodné infra. CR 60 180 000

Podprogram 2 - Marketingové aktivity v CR 40 120 000

NPPCRR 100 300 000



 Realizace projektů 1 až 2 roky (pravidlo n+1)

 Dodavatelský způsob realizace projektů (výběrová řízení na dodavatele)

 Povinný marketing (propagace výstupů) u relevantních projektů

 Zajištění publicity poskytovatele dotací – MMR

 Udržitelnost 3-5 let (u relevantních projektů), předkládání zpráv v rámci udržitelnosti

 U akci, kde je možné měřit či sledovat počet návštěvníků - poskytnutí zjištěných 
statistických údajů poskytovateli

 Podpořené projekty primárně nezakládají veřejnou podporu. U relevantních projektů bude 
podpora poskytnuta v režimu „de minimis“, případně, kde to bude možné využitím nové 
blokové výjimky.

 Externí hodnocení předložených žádostí (formální náležitosti, kvalita akcí, soulad se 
strategiemi krajů)

 Spolupráce s RSK u vybraných dotačních titulů

Základní procesní pravidla



• MMR poskytuje nenávratné dotace na rozvoj bydlení na území ČR. 
Cílem podpory je rozšiřování a regenerace bytového fondu včetně 
zkvalitňování veřejných prostranství

• Dotace jsou poskytovány v souladu s dokumentací programu 
Podpor bydlení 2016 – 2020

• Podpory, které by mohli narušovat hospodářskou soutěž v EU jsou 
poskytovány v režimech slučitelných s trhem EU. (de minimis, SGEI 
de minimis)

• Pro výběr dodavatele platí „Metodický pokyn pro výběr dodavatele 
pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020“

Podpory bydlení financované ze státního rozpočtu



 Regenerace sídlišť

 Podporované byty

 Pečovatelský byt
 Vstupní byt
 Komunitní dům seniorů

 Olověné rozvody

 Bytové domy bez bariér

Podprogramy programu Podpora bydlení



Regenerace sídlišť
 regenerace veřejných prostranství tvořených uceleným územím 

bytových domů s minimálně 150 byty (vyjma oprav domů)
 příjemce: obec
 dotace: 70% celkových výdajů 
 způsobilé aktivity: dětská hřiště, odpočinkové zóny, sportovní plochy, 

mobiliář, parkovací stání, místní komunikace a cyklostezky.
doplňková aktivita: úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou 
stromů a zatravněním.



Podporované byty – DT Pečovatelský byt
 zpřístupnění nájemního bydlení osobám v tíživé sociální situaci 

způsobené zdravotním stavem* nebo věkem (65+ let)
 příjemce: právnické osoby (včetně obcí)
 dotace: 600 000,- Kč na jeden vybudovaný upravitelný byt; 

v režimu SGEI de mimimis (max. 500 tis. € za 3 roky)
 vznik: novostavba a rekonstrukce  vybydlených bytových domů, 

rekonstrukce nebytových prostor, přístavba nebo nástavba  

DT=dotační titul; *min. 1. stupeň závislosti dle zákona o sociálních službách; 



Podporované byty – DT Vstupní byt
 zpřístupnění nájemního bydlení osobám v tíživé sociální situaci*
 příjemce: vyjmenované druhy právnických osob vyjma obcí, církví a 

NO
 dotace: výstavba 550 000,- Kč/byt

pořízení 80% ceny, max. 400 000 Kč/byt
v režimu de minimis (1 žadatel max. 200 tis. € za 3 roky)

 vznik: novostavba a rekonstrukce vybydlených bytových domů, 
rekonstrukce nebytových prostor, přístavba nebo nástavba, koupě, 
vydražení

*příjem do 0,6 násobku průměrné mzdy + špatná soc. situace; NO=neziskové organizace; 



Podporované byty – DT KoDuS
 podpora komunitního soužití osob starších 60let s cílem prodloužit 

jejich soběstačnost
 příjemce: právnické osoby včetně obcí
 dotace: 600 000,- Kč na jeden vybudovaný upravitelný byt; SGEI de 

mimimis (1 žadatel max. 500 tis. € za 3 roky)
 vznik: novostavba a rekonstrukce vybydlených bytových domů, 

rekonstrukce nebytových prostor a BD, přístavba nebo nástavba 
 v KoDuS je povinné vybudování sdílených prostor pro  potřeby 

komunitního soužití

KoDuS=komunitní dům seniorů; 



Podporované byty – následné podmínky 
 limit nájemného 57,2 Kč/m2*

 příjemce dotace neprovede změnu užívání a podporovaný byt bude 
užíván osobami z cílové skupiny po dobu 20 let

 nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou z cílové skupiny 
pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy 
nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, 
rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém 
družstvu.

* limit nájemného může ministerstvo upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti 
celkem (zjištěného z údajů Českého statistického úřadu) za období od posledního stanovení limitu překročí 5 %.



Olověné rozvody
 snížení obsahu olova v pitné vodě, prostřednictvím výměny 

olověných rozvodů pitné vody v domech pro bydlení
 příjemce: vlastník (spoluvlastník) bytového nebo rodinného domu 

včetně SVJ 
 dotace: 20 000 Kč/byt v domě s vyměňovanými rozvody

v režimu de minimis (1 žadatel max. 200 tis. € za 3 roky)
 způsobilé aktivity: práce spojené s výměnou olověných rozvodů a 

uvedením místa výměny do původního stavu. Rozvody je nutné 
vyměnit v celém domě. 



Bytové domy bez bariér
 zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér v domě 
 příjemce: vlastník bytového domu (včetně SVJ) se čtyřmi a více 

nadzemními podlažími 
 dotace: 50% celkových výdajů, max. 800 000 Kč na jeden výtah a 

max. 200 000 Kč na vybudování bezbariérového přístupu do 
bytového domu. 

 v režimu de minimis (1 žadatel max. 200 tis.€ za 3 roky)
 způsobilé jsou výdaje spojené s pořízením a instalací výtahu, příp. 

výdaje spojené se stavbou bezbariérového vstupu. 



PANEL 2013+  Úvěry na opravy a modernizace bytových domů



Program Výstavby  Úvěry na výstavbu bytových nájemních domů



Program 150 Úvěr 150 tis. Kč pro mladé na opravy 



Program 600 Úvěr pro mladé na pořízení obydlí 



Program Živel Úvěry na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou



Programy Pro obce Úvěry na opravy a modernizace bytů pro obce

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb.



Program Záruk Ručení za úvěry určené na výstavbu nájemních bytů 



Podpora územně plánovacích činností obcí
 Národní program na období 2016-2020
 Dotační titul „Územní plán“ (nové územní plány, nelze financovat „překlopení“

starého ÚP a změny ÚP)
 Příjemci: obce které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán

schválený před 1. 1. 2007
 (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou

příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje
venkova)

 Státní rozpočet 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů (max. 400
tis. Kč na jeden územní plán), příjemce 20 %.

 Uznatelné náklady: návrh ÚP pro společné jednání a návrh ÚP pro veřejné
projednání (případně i vyhodnocení vlivů)

 K žádosti nutné přiložit mj. schválené zadání ÚP + smlouva se zpracovateli
Alokace pro rok 2017: 20 mil. Kč



Výše dotace   - do 70% uznatelných nákladů 

Oblasti podpory: 

• Bezbariérové užívání staveb. 
• Poradenství v oblasti bydlení. 
• Udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
• Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. 
• Podpora činnosti Horské služby ČR. 

Dotace pro nestátní neziskové organizace



Výzva pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017 

ŘÍJEN – PROSINEC 2016 

www.mmr.cz

Národní dotační programy

http://www.mmr.cz/


Operační program Zaměstnanost 
Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Investiční priorita  4.1  
Investice do investiční kapacity a efektivnosti veřejné správy na   
celostátní, rezortní a místní úrovni 

Specifické cíle     - optimalizovat administrativní procesy    
- profesionalizace veřejné správy 

Žadatelé - obce – kraje – svazky obcí ………… 

Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy – březen/duben 2017



 Koordinace územní dimenze na regionální úrovni
 Vyhodnocování rozvoje území a dopadu projektů v regionu 
 Přenos informací z národní úrovně na regionální a opačně
 Akceptace RSK ze strany řídících orgánů a zapojení do diskuze v regionech
 Role RSK  v mapování absorpční kapacity OP v regionech
 Zapojení RSK do plánování a nastavení výzev
 Podpora realizace sektorových strategií

Činnost a očekávání od RSK

RSK

Zástupci 
kraje Zástupci 

měst 
(ITI, IPRÚ, 

SMO) 

Zástupci 
venkova
(SMS, 
SPOV, 

KS MAS
Zástupci 

NNO, 
ASZ, 

KHK, ÚP

Zástupci 
RIS3, 
akad. 

sektoru 

Stálí 
hosté, 
hosté

Vlastní 
výběr

MMR
a další

Pracovní 
skupiny

Vstup rezortů 
(prioritizace aktivit SRR 

+ popis + NDT)

Vstup regionů 
prostřednictvím RSK 

(prioritizace aktivit 
SRR prostřednictvím 

RAP + krajské 
dotace)

AP 
SRR 
17-18



Ing. David Koppitz

ředitel odboru regionální politiky

david.koppitz@mmr.cz

www.mmr.cz

Přeji Vám mnoho úspěchů.

mailto:david.koppitz@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
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