
Program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Oprávnění žadatelé 

Dle vybraného opatření 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí 
nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající 
činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou 
zřízeny krajem či organizační složkou státu, spolek, ústav, o.p.s., 
nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské 
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.  

Alokace Výzvy 7 329 476 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Výše dotace 80 % 

Zaměření fiche 

Vybraná opatření: 
 
b) Mateřské a základní 
 
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na 
drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
 
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího 

zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického 
zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské 
školy 
 

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní 
školy či doprovodného stravovacího zařízení 
 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba 
přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář 
a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 

4) nákup nemovitosti 
 
Podmínky: 

 V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity 
mateřské školy 
 

 V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit 
pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící 
pro odborné předměty, školní knihovny, technické 
místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze 
podpořit i související zázemí a související úpravy budovy 
školy 
 



 Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 
odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. 
 

 Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro 
sportovní aktivity 

 
 
e) Vybrané kulturní památky 
 
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na 
drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
 
1) obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná 

se o opravu) 
 

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, 
venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 

3) nákup nemovitosti 
 
Podmínky: 

 Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí 
nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky 
 

 Projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem 
Národního památkového ústavu 
 

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. 
 

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, v kterých jsou umístěné podpořené kulturní 
památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v 
případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru 
nemovitostí), jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné 
břemeno a právo stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, nebo na 
drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
 
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového 

zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, 
sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven 
 

2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného 
zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické 
místnosti) 
 

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a 
spolkovou činnost včetně obecních knihoven 
 

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost 
– mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, 
nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, 
mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční 
technika a vybavení 
 

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, 
venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84) 
- tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace 
 

6) nákup nemovitosti 
 
Podmínky:  

 V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 
odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. 
 

 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro 
sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně 
jejich zázemí 

 

 V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak 
provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, 
a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k 
volnočasovým aktivitám 

 

 Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně 
kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, 
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů 

 
 
 



 Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na nové stavby 
kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 
přesahují výši 200 000 Kč 

 

 Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a 
víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, 
kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), 
klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven 

 

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. 
 

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví 
s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, 
věcné břemeno a právo stavby, případně písemný souhlas s 
uložením předmětu dotace 
 

Některé další podmínky pro všechna opatření: 
 

 V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, 
musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před 
podáním Žádosti o dotaci na MAS 
 

 Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve 
venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v 
souladu s příslušnou strategií místního rozvoje 

 

 Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a 
technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 
000 Kč 

 

 Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně 
kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, 
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů 

 

 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 
2 000 000 Kč 
 

 Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 
 
 



• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na 
MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF 
pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) 
odpovídající správní akt stavebního úřadu  
 

• V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je 
stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců 
před podáním Žádosti o dotaci na MAS  

 
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace. Pokud ne, tak půdorys 
stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím 
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k 
projektu/části projektu  

 
• V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak 

katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu 
projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná 
čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území 
a měřítko mapy 

 
• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 

(nedokládá se u vzdělávání, v případě pořízení mobilních 
strojů a mobilních zařízení pro kulturní či spolkové akce pro 
veřejnost). 

 

 


