4. výzva MAS Hrušovansko, z. s.,
z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Zemědělské podniky
Nezemědělské činnosti
Zpřístupnění lesa
Podpora venkovských oblastí

Obsah
1)

Základní informace

2) Seznam vyhlášených Fichí a jejich alokace

3) Společné podmínky pro všechny aktivity
4) Přílohy předkládané při podání ŽoD
5) Fiche č. 1 Zemědělské podniky

6) Fiche č. 2 Nezemědělské činnosti
7) Fiche č. 3 Zpřístupnění lesa
8) Fiche č. 6 Podpora venkovských oblastí

1) Základní informace
Vyhlášení výzvy:

27. 7. 2020

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS:

3. 8. 2020 – 4. 9. 2020

Termín registrace na RO SZIF:

31. 10. 2020

Místo podání Žádostí o dotaci:

přes Portál farmáře – MAS Hrušovansko, z. s.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS
Hrušovansko, pro které je schválená SCLLD

2) Seznam vyhlášených Fichí a jejich alokací
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro
4. výzvu

F1

Zemědělské podniky

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků

614 790 Kč

F2

Nezemědělské činnosti

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic do založení nebo
rozvoje nezemědělských činností

782 670 Kč

F3

Zpřístupnění lesa

Článek 25 Neproduktivní investice
v lesích

1 500 000 Kč

Podpora venkovských oblastí

Článek 20 Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech

5 000 000 Kč

F6

3) Společné podmínky pro všechny aktivity
Definice žadatele:
▪ koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizované Fiche).

Žadatelem nemůže být:
▪ MAS,
▪ organizace producentů uznaná podle čl. 152, sdružení organizací producentů uznané podle
čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle čl. 157,
▪ státní příspěvková organizace.

Výše dotace
▪ max. výše způsobilých výdajů – 5 000 000 Kč
▪ min. výše způsobilých výdajů – 50 000 Kč

MAS v rámci výzev může ve Fichi upravit max. nebo min. výši způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace.

Kritéria přijatelnosti
▪ projekt lze realizovat na území příslušné MAS
▪ projekt je v souladu se SCLLD příslušné MAS

Podmínky:
▪ ŽoD se podává/registruje samostatně za každou Fichi.
▪ Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet žadatele.
▪ Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny
nemovitosti/technologie/jiné movité majetky, které jsou předmětem dotace.
▪ V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí postupovat podle Metodiky
tvorby nových pracovních míst (Příloha 14 Pravidel).

▪ Nové pracovní místo musí vytvořit nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace.
Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě:
▪ 3 let – jedná-li se ke dni podání ŽoP o malý nebo střední podnik,
▪ 5 let – jedná-li se ke dni podání ŽoP o velký podnik.

Další podmínky:
▪ V rámci jedné ŽoD nelze kombinovat různé režimy podpory.
▪ Pokud žadatel uplatnil nárok na vyšší míru dotace, musí dodržet kategorii podniku, kterou
deklaroval při podání ŽoD na MAS i ke dni podpisu Dohody.

▪ Dodatečné navýšení dotace po zaregistrování na RO SZIF není možné.
▪ Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody.
▪ Žadatel je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace po dobu
nejméně 10 let od proplacení dotace.
▪ Žadatel je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu.
▪ Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů.

Další podmínky:
▪ Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem – u stavebních výdajů,
umístění podpořených strojů, technologií a vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka a právo stavby (u
každého článku je upřesněno, jaké uspořádání právních vztahů k nemovitostem připouští).
▪ Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele
zakázky v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu či vystavit písemnou objednávku – dle
kap. 8 – před termínem pro doložení příloh k ŽoD na RO SZIF (platí pouze pro
výběrové/zadávací řízení a cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je
rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH). Cenový marketing s předpokládanou hodnotou
zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH, lze provést po podpisu Dohody a předkládá
se až při ŽoP na MAS, s tím, že režim výběru zakázky již nelze po zaregistrování ŽoD změnit.

4) Přílohy předkládané při podání ŽoD
▪ V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání ŽoD

na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní
smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek
Pravidel, kap. 1), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.
▪ V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu – stavebním úřadem
ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu – prostá kopie (lze
předložit v listinné podobě).
▪ Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová
dokumentace předkládána k řízení stavebního úřadu – prostá kopie.

▪ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v
odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název
katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
▪ Formuláře (nutné vygenerovat na PF) pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je
prokázání vyžadováno.

▪ Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro
splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti – Prohlášení o zařazení
podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (Příloha 5 Pravidel).
▪ V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne
starší než 6 měsíců před podáním ŽoD na MAS – prostá kopie.
▪ Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení
mobilních strojů).
▪ Přílohy stanovené MAS

5) Dotaci nelze poskytnout (není-li uvedeno ve Specifických podmínkách Pravidel jinak)
▪ na pořízení použitého movitého majetku,
▪ na nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, osiv, sadby,
krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování,

▪ na daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ,
▪ na prosté nahrazení investice,
▪ na kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté,

▪ na závlahové systémy vč. těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny vč.
průzkumných vrtů,
▪ na výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury vč. jejich produktů,
▪ na zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu,

▪ obnovu vinic,
▪ oplocení vinic a sadů,
▪ technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
• dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu min. 600 litrů,
• speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín,
• cross-flow filtr na víno.

▪ nákup vozidel kategorie L, M, N a jiných vozidel určených zejména pro osobní přepravu,
▪ pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie,
▪ provozní náklady vč. spotřebního materiálu,
▪ výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel.

6) Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
Vymezení Fiche 1

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Oblast podpory:
▪ hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
▪ investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu,
školkařskou produkci,
▪ investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Definice žadatele/příjemce dotace:
▪ zemědělský podnikatel.

Výše dotace a režim podpory
▪ 50 %
▪ možnost navýšení o 10 % pro mladé začínají zemědělce

▪ možnost navýšení o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
K navýšení dochází na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.

Způsobilé výdaje:
▪ stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě,
▪ nákup nemovitosti.

Seznam předkládaných příloh při podání ŽoD:
1. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (požadováno pouze v
případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov
vodní drůbeže – viz. Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie.

2. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001
Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu
řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo
souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí – prostá kopie.

7) Fiche č. 2 NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI
Vymezení Fiche 2
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Oblast podpory:
▪ investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZNACE).

Definice žadatele/příjemce dotace:
▪ podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
jakož i zemědělci.

Výše dotace a režim podpory
▪ 25 % pro velké podniky
▪ 35 % pro střední podniky

▪ 45 % pro malé podniky
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 (Příloha č. 4 Pravidel).

Režim podpory
▪ 1. režim blokové výjimky, 2. režim de minimis

Způsobilé výdaje:
▪ stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba
provozovny, kanceláře (vč. zázemí pro zaměstnance), malokapacitního ubytovacího zařízení
(vč. stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a
příslušné zázemí),
▪ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v
souvislosti s projektem (vč. montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do
stavu způsobilého k užívání),

▪ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných
ploch a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – max. 30 %
projektu,
▪ nákup nemovitosti.

Nezpůsobilé výdaje:
▪ podnikání v oblasti dotačního poradenství,
▪ nákup zemědělských a lesních strojů (stroje kategorie T, C, R, S – traktory a ostatní
zemědělské nebo lesnické stroje).

Podmínky
▪ žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání ŽoD na
MAS – svoji kategorii může pouze zmenšit

▪ je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení s kapacitou min. 6
pevných lůžek a max. 40 pevných lůžek (bez přistýlek)
▪ v případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo
provozovnu na území příslušné MAS

Další podmínky platné pro režim blokové výjimky
▪ dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investice (viz. příloha 16 Pravidel)
▪ nehmotný majetek je způsobilý, pokud splňuje tyto podmínky:
1.
2.
3.

musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory
musí se jednat o odepisovaný majetek
musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při
projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně 5 let nebo v případě malých a
středních podniků – 3 let

U velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových
způsobilých investičních nákladů na počáteční investici.

Další podmínky platné pro režim de minimis
▪ celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za
libovolná 3 po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR

Seznam předkládaných přílohy při podání ŽoD:
1. Dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky
s návštěvností min. 2000 osob/rok – v případě, že se projekt týká činnosti R 93 nebo I 56 dle CZ
NACE bez vazby na ubytovací kapacitu (v dokumentaci musí být doložen i popis způsobu výpočtu
návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu).
2. Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována (v případě, že je
dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu) – prostá
kopie.
3. Karta majetku znovupoužitého majetku (v případě, že je dotace poskytována v režimu blokové
výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny) – prostá kopie.

8) Fiche č. 3 ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA
Vymezení Fiche 3
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování enviromentálních a společenských
funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Oblast podpory:
▪ projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa,
▪ aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
▪ opatření k údržbě lesního prostředí,
▪ opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa.

Definice žadatele/příjemce podpory:
▪ vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL,
▪ sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů
PUPFL.

Výše dotace a režim podpory

▪ 100 %
▪ podpora poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 Nařízení Komise č. 702/2014

Způsobilé výdaje:
▪ opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty
(do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků,

▪ opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory,
▪ opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,

▪ opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně),
▪ nákup pozemku.

Nezpůsobilé výdaje:
▪ stezky širší než 2 m a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního
hospodářství,
▪ stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (př. kapličky,
křížky),
▪ nová výsadba/obnova zeleně,
▪ provozní výdaje,
▪ následná údržba a péče,
▪ rozhledny.

Podmínky
▪ projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000
▪ PUPFL, v rámci kterých, se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou

Seznam předkládaných příloh při podání ŽoD:

Specifické přílohy nejsou požadovány.

9) Fiche č. 6 PODPORA VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
Vymezení Fiche 6
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Žadatel může podat jednu žádost na různé oblasti podpory za podmínky splnění definice
žadatele a všech odpovídajících podmínek dle oblasti podpory, a to pouze ve stejném režimu
podpory.

Společné podmínky pro Fichi č. 6
▪ žadatel – obec, svazek obcí
▪ výše dotace 80 %
▪ doplňující výdaje jako součást projektu – max. 30 %
▪ podpora poskytována v režimu de minimis – celková výše podpory nesmí za libovolná 3 po
sobě jdoucí jednoletá účetní období přesáhnout 200 000 EUR
▪ předkládaná příloha – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje
obce (Příloha 21)
▪ výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje
obcí a vesnic a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního
rozvoje

Společné podmínky pro Fichi č. 6 (mimo Veřejné prostranství v obcích a Vybrané kulturní památky)
▪ způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické úpravy
opláštění budovy nesmí přesáhnout 200 000 Kč
▪ nezpůsobilé výdaje:
•
•
•
•
•

kotle na uhlí vč. kombinovaných (uhlí/biomasa),
kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla,
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
instalace solárně-termických kolektorů.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH
Oblast podpory:

▪ náměstí,
▪ návsi,
▪ tržiště,
▪ navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce.

Způsobilé výdaje:
▪ vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství zejména úpravy povrchů (vč. zatravnění),
osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné
WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy,
plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky a přístřešky do 25 m² zastavěné plochy).
▪ vytváření/doplnění solitérních prvků – herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí
napajedla či koupadla),
▪ doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy),
▪ nákup nemovitosti.

Nezpůsobilé výdaje:
▪ nástupiště zastávek veřejné dopravy,
▪ nákup/výsadba a ošetřování dřevin,
▪ nová výstavba pomníků.
Režim podpory
▪ podpora je poskytovaná v režimu nezakládajícím veřejnou podporu

Podmínky
▪ veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce

▪ předmět dotace musí být veřejně přístupný a jeho užívání nesmí být zpoplatněno

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Oblast podpory:

▪ mateřské a základní školy nenavyšující kapacitu zařízení.

Žadatel:
▪ příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
▪ školské právnické osoby vykonávající činnosti škol, zapsané ve školském rejstříku.

Způsobilé výdaje:
▪ rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, vč. zázemí a doprovodného stravovacího a
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy,
▪ pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, či doprovodného
stravovacího zařízení,
▪ 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),

▪ nákup nemovitosti.
Nezpůsobilé výdaje:
▪ úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity; tj. sportoviště a zařízení pro sport.

Režim podpory
▪ 1. režim nezakládající veřejnou podporu, 2. režim de minimis

Podmínky pro oba režimy
▪ základní školy – lze podpořit pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro
odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny vč. souvisejícího
zázemí s souvisejících úprav budovy školy
▪ projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání

Další podmínky pro režim nezakládající veřejnou podporu
▪ předmět dotace musí být vybudován ve veřejném zájmu, nesmí být ekonomicky využíván
▪ podpora je poskytována především na hlavní činnost, podpořené stavby – vedlejší, hospodářská
činnost (nepřesahující 20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury)
▪ v případě stravovacího zařízení – pouze pro potřeby mateřské/základní školy, stravování
veřejnosti v objektech není možně

Seznam předkládaných příloh:
1.

Informativní výpis ze školského rejstříku

2.

Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání (Příloha 22)

HASIČSKÉ ZBROJNICE
Oblast podpory:
▪ stavby a vybavení hasičských zbrojnic (související s výkonem služby jednotek SDH).

Způsobilé výdaje:
▪ rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice vč. zázemí (šatny, umývárny, toalety),

▪ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice,
▪ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty),
▪ nákup nemovitosti.

Režim podpory
▪ 1. režim nezakládající veřejnou podporu, 2. režim de minimis
Podmínky pro režim nezakládající veřejnou podporu

▪ předmět dotace neslouží ani sloužit nebude k provozování ekonomické činnosti příjemce
podpory (bude sloužit pouze k výkonu hasičské záchranné služby, nebude pronajímán, nesmí
sloužit k jinému účelu, ani k zájmovým činnostem)

Seznam předkládaných příloh:
1.

Doklad – např. čestné prohlášení obce, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby SDH

VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Oblast podpory:
▪ nemovité kulturní dědictví venkova (nemovité památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR).

Žadatel:
▪ příspěvková organizace zřízena obcí nebo svazkem obcí,
▪ nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s.),
▪ registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Způsobilé výdaje:
▪ obnova a zhodnocení kulturních objektů a prvků,
▪ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule),

▪ nákup nemovitosti.
Nezpůsobilé výdaje:

▪ obnova/zhodnocení památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii
kulturní dědictví,
▪ národní kulturní památky vč. památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních
památek podporovaných z IROP.

Režim podpory
▪ 1. režim nezakládající veřejnou podporu, 2. režim de minimis

Podmínky pro oba režimy
▪ projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

Další podmínky pro režim nezakládající veřejnou podporu
▪ předmět dotace neslouží ani sloužit nebude k provozování ekonomické činnosti příjemce
podpory (tzn. musí být veřejně přístupný a jeho užívání nesmí být zpoplatněno)

Seznam předkládaných příloh:
1.

Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, v případě, že není
vyžadováno stavební řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ

KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČ. KNIHOVEN
Oblast podpory:
▪ stavby a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové
domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina vč. venkovních prostor pro kulturní činnost,
klubovny, sokolovny a orlovny),
▪ obecní knihovny.

Žadatel:
▪ příspěvková organizace zřízena obcí nebo svazkem obcí,
▪ nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s),
▪ registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Způsobilé výdaje:
▪ rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení vč. zázemí (šatny, umývárny,
toalety), vč. obecních knihoven,
▪ mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny,

▪ pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení, vč. obecních knihoven,
▪ mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní
stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia vč. zastřešení, pivní sety, mobilní toalety,
ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení,

▪ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky
či kuchyňské kouty vč. základního vybavení),
▪ nákup nemovitosti.

Nezpůsobilé výdaje:
▪ hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport, vč. jejich
zázemí.

Režim podpory
▪ podpora poskytována v režimu de minimis

DĚKUJI ZA POZORNOST
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Web: mashrusovansko.cz

