Podpora rozvoje venkova v ČR
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Den malých obcí, Prostějov, 31. října 2017

Současný pohled MMR na venkov
•
•
•

venkov je abstraktním pojmem
český venkov je heterogenní
ČR má značně roztříštěnou sídelní strukturu – velký počet malých obcí – což má
své výhody i úskalí
• asociace venkov–zemědělství má své limity – význam zemědělství na venkově,
resp. jeho vliv na rozvoj venkova, v posledních dekádách klesal
• podpora venkova musí být komplexní a neměla by vycházet z obrazu venkova
jako území determinovaného zemědělskou činností
• podpora venkova v ČR není zanedbatelná, nicméně je značně dezintegrovaná a
nemá jasnou vizi
=> podporu venkova je nutné integrovat, cílevědomě ji řídit, dát jí jasnou vizi –
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

Východiska pro budoucí Strategii regionálního rozvoje ČR
•

národní strategický dokument, za niž ze zákona odpovídá MMR (zákon č.
248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje)
---

•

Selektivní zaměření, konkrétní zaměření, cíle jasně definované

•

Jednoznačně identifikované klíčové problémy jednotlivých typů území

•

Propracovanější implementační struktura Ěodpov dnosti + financeě

•

Nadále prosazovat principy územní dimenze v evropských i národních politikách

•

Nutná koordinace mezi strategickým a územním plánování (SRR X PUR)

•

Potřeba kvalitních a dostupných dat

Podpora obnovy a rozvoje venkova ze
státní rozpočtu






Dotace – regionální politika
Dotace – bytová politika
Dotace – cestovní ruch
Dotace – územní plánování
Dotace – nestátní neziskové organizace

Výzvy k podávání žádostí o dotace: íjen/listopad 2017 – leden 201Ř

Dotace – regionální politika
Program:

Podpora rozvoje regionů

Podprogram:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cíl: Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá
participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s
místními tradicemi.
Dotační tituly
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80%, 600 tis. Kč. – 2 mil. Kč)
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70%, 50 – 400 tis. Kč);
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč);
DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací (50%, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč)
DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70%, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč)
Žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí
Alokace: 525 mil. Kč

Dotace – regionální politika
Program:

Bezbariérové obce

Podprogram:

Odstraňování bariér v budovách domů s
pečovatelskou službou a v budovách m stských a
obecních ú adů

Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování
bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou
službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Výše dotace: max. 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů,
Žadatel: obec

Dotace – regionální politika
Program:

Bezbariérové obce

Podprogram:

Euroklíč

Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám
se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných
sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a
schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení
osazena jednotným „eurozámkem“.

Výše dotace: až 100% uznatelných skutečně vynaložených nákladů
Žadatel: obec, nevládní neziskové organizace

Dotace – regionální politika
Program:

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Cíl: Přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních
samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v
narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci
nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou.
Dotační tituly:
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území)
DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(vyhlašován každoročně)
Výše dotace:

obce 70% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč;
kraje 40% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč

Žadatel: obec nebo kraj
Alokace: 100 mil. Kč

Dotace – regionální politika
Program:

Revitalizace území

Podprogram:

Demolice budov v sociáln vyloučených lokalitách

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru SVL
nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém
katastru SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
Cíl: Připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu, který
sloužil k bydlení nebo ubytování, musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně
možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské
zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).
Dotační tituly:
DT č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a
Karlovarského kraje.
DT č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1
Výše dotace:
do 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce (300 tis. Kč. – 10 mil. Kč)
Žadatel: obec

Dotace – bytová politika
Program:

Podpora bydlení

Podprogram:

Podporované byty

Cíl: Je podporován vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby,
které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé
sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života – a jsou schopné plnit
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Dotační tituly:
DT č. 1 Pečovatelský byt je určen pro seniory 65+ nebo zdravotně handicapované.
Výše dotace: max. 600 tis. Kč na jeden byt („SGEI de minimis“)
Žadatel: právnická osoba včetně obcí
Alokace: 120 mil. Kč

Dotace – bytová politika
Program:

Podpora bydlení

Podprogram:

Podporované byty

DT č. 3 Komunitní dům seniorů je cílem výstavby zajištění sociálního nájemního bydlení pro
seniory 60+ tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a
současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.
Výše dotace: max. 600 tis. na jeden byt („SGEI de minimis“)
Žadatel: právnická osoba včetně obcí
Alokace: 120 mil. Kč

Dotace – bytová politika
Program:

Podpora bydlení

Podprogram:

Bytové domy bez bariér

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do
výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny.
Výše dotace: 50% uznatelných nákladů na akci, max. však:
a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu,
b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu,
c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.
Dotace je v režimu de minimis
Alokace: 60 mil. Kč

Dotace – cestovní ruch
Program:

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Podprogram:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(investiční aktivity)

Cíl: rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podpora investic do CR

a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb, zachování zaměstnanosti v oblasti CR,
zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, rozprostření
návštěvnosti (rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti), podpora tvorby
produktů a marketingové aktivity v cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti
regionálních destinací, rozvoj kvality služeb.
Dotační tituly:
DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit
DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR („podnikatelé“)
DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu („obce, NNO“)
Žadatel: obce, kraje, podnikatelé, provozovatelé TIC, geoparky, NNO, destinační
společnosti, mikroregiony, DSO apod.
Výše dotace: max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce

Dotace – cestovní ruch
Program:

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Podprogram:

Marketingové aktivity v cestovním ruchu
(neinvestiční aktivity)

Cíl: zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími i zahraničními

návštěvníky, rozvoj brandingu destinací, zachování zaměstnanosti v regionech, zlepšení
provázanosti a koordinace nabídky CR na území kraje, zkvalitnění strategického
rozhodování v destinacích CR, podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v
cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti regionálních destinací, rozvoj kvality
služeb.
Dotační tituly:
DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů (odd. CR kraje, krajská DS)
DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni (registrovaná destinační
společnost – různé právní subjektivity – zapsaný spolek, svazek obcí, o.p.s., p.o. aj.)
Žadatel: krajská destinační společnost, oddělení CR kraje, registrovaná destinační
společnost
Výše dotace:

max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce

Dotace – územní plánování
Program:

Podpora územn plánovacích činností obcí

Podprogram:

Podpora územn plánovacích dokumentací obcí

Cíl:

Podpora po ízení územních plánů

Žadatel/p íjemce dotace: Obec na území ČR (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).
Obec nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního
útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.
Výše dotace: max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. 400 tis. Kč
Alokace: 20 mil. Kč

Dotace – nestátní neziskové organizace
Oblasti podpory
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni (zatím nebude vyhlášeno)
4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Výše dotace: do 70% uznatelných nákladů
Žadatel: nestátní nezisková organizace

Vesnice roku 2017


23. ročník



Vyhlašovatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR



Spoluvyhlašovatelé: Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního
prostřední, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže

Výsledky Vesnice roku 2017





He manov, Kraj Vysočina, 200 obyvatel – 1. místo a titul „Vesnice roku 2017“



Lukavice, Pardubický kraj, 1 120 obyvatel – 2. místo



Slavkov, Zlínský kraj, 670 obyvatel – 3. místo a Cena veřejnosti

Finanční odměny – dotace MMR, podprogram PORV; 600 tis. Kč – 2 mil. Kč

Vesnice roku 201Ř


Předpoklad březen – duben 2018: příjem přihlášek

Kontakt:

www.vesniceroku.cz
www.facebook.cz/vesniceroku.cz

Komunitn vedený místní rozvoj ĚCLLDě
•

Integrovaný nástroj, principy metody LEADER, integrované strategie

•

179 standardizovaných MAS

•

multifondovost

•

princip subsidiarity

•

příspěvek k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti

•

zastoupení různých zájmových skupin při koncepci rozvoje daných regionů

•

vytváření sítí mezi jednotlivými aktéry místního rozvoje

•

využití kontaktů a kapacit MAS při realizaci rozvojových aktivit

•

vytváření synergií mezi projekty/opatřeními

APLIKACE OBCEPRO.CZ
TVORBA A HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE

P ínosy programu rozvoje obce

marketingový a
informační nástroj

zachycení hlavních
problémů obce a
formulace možných
řešení

vytvoření platformy
spolupráce
různorodých
subjektů v obci

PROGRAM
ROZVOJE OBCE
podklad pro
rozhodování orgánů
obce

průmět s územním
plánem, financemi,
dalšími rozvojovými
plány

zvýšení
připravenosti k
podání dotačních
žádostí

Webová aplikace OBCEPRO.CZ
• Tvorba programu rozvoje obce ĚPROě
• Průvodce realizací a hodnocením PRO
• Jednotná forma a struktura dokumentů
• Metodická a technická podpora uživatelům aplikace

Fungování aplikace
TVORBA PRO

ANALÝZA STAVU
VIZE A CÍLE
OPAT ENÍ A AKTIVITY

REALIZACE PRO

AKČNÍ PLÁN
KONTROLA PLN NÍ

HODNOCENÍ PRO

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Novinky
• Tvorba programu rozvoje specificky definovaných území
Ěmikroregiony, sdružení obcí, atd.ě
• Průb žn nahrávané podklady, které mohou starostům či
dalším zájemcům usnadnit práci nejen na PRO Ězejména
menším m stům a obcímě jako nap .:
• Prevence před přívalovými povodněmi
• Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury
• Plánování rozvoje obce: zkušenosti – příklady – chyby
• Doporučení k péči o dřeviny v obcích
• Cestovní ruch v obcích

Využívání aplikace
• 1 135 zaregistrovaných obcí do aplikace
• Ř7Ř založených dokumentů ĚPROě, z nichž je 1Ř5
publikovaných Ěkompletn zpracovaných a
zve ejn nýchě
• návšt vnost aplikace: cca 1 000 návšt v / m síc

P eji Vám mnoho úsp chů.
Ing. David Koppitz

David.Koppitz@mmr.cz
Mob. 731 445 556
www.mmr.cz

