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Mapování absorpční kapacity připravených projektů pro 
podporu z PRR19+ v Libereckém kraji
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Národní dotační programy 2021

• státní rozpočet pro rok 2021 se stále vyjednává, požadavky máme cca na 5 
mld. Kč); 

• harmonogram výzev – předpokládáme, stejně jako každý rok, průběžně 
v období říjen až listopad 2020

• od finančních prostředků se odvíjí také vyhlášení konkrétních programů a 
dotačních titulů (DT)



Národní dotační programy – alokace výzev

program alokace 2019 alokace 2020 navýšení 2020 alokce 2020 celkem

PRR 2019+ 1 450 000 000 1 400 000 000 2 607 029 504 4 007 029 504

Revitalizace území 500 000 000 500 000 000 1 079 270 315 1 579 270 315

Bezbariérové obce 15 000 000 10 000 000 0 10 000 000

Živly 80 000 000 0 6 648 406 6 648 406

Podpora bydlení 500 000 000 465 000 000 46 670 699 511 670 699

NPPCRR 250 000 000 150 000 000 0 150 000 000

SPZ (Solnice-Kvasiny) 175 000 000 125 000 000 29 979 640 154 979 640

Územní plán 20 000 000 15 000 000 9 481 797 24 481 797

2 990 000 000 2 665 000 000 3 779 080 361 6 444 080 361



Program Podpora revitalizace území od roku 2021

• Brownfieldy budou nově podpořeny z prostředků Státního fondu podpory investic formou 
finančního nástroje (kombinace úvěru a dotace)

Podpora revitalizace území

Demolice budov v 
sociálně vyloučených 

lokalitách 

Tvorba studií a analýz 
možností využití 

vybraných brownfieldů

Finanční nástroj 
na podporu 
regenerace 
brownfieldů



Administrace: Státní fond podpory investic

Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. 
Kč

Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje

Vymezení brownfieldu: objekt musí tvořit alespoň 20 % 
zastavené plochy nebo musí mít rozlohu alespoň 300 m2

zastavěné plochy. 

Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, 
výkup, zelená úprava okolí. 

Objekt musí sloužit pro nepodnikatelské využití. 

Účinnost: 1. 1. 2021

Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů



• Územní zacílení dle Strategie regionálního rozvoje 21+

Dotace Bezúročný úvěr s dobou 

splatnosti 10 let

Metropole a aglomerace, kraje 30 %

40 %
Zázemí metropolí a aglomerací, 

Regionální centra a jejich zázemí

40 %

Re:Start a HSOU 50 %

Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů

Hospodářsky a sociálně ohrožená území v Libereckém kraji: 
• ORP Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor



• zrevitalizovaný objekt bude sloužit občanskému využití, konkrétně pro: 

» vzdělávání, výchovu nebo sport,

» kulturu,

» společenské a spolkové účely,

» sociální služby nebo péči o rodinu,

» potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu 
obyvatelstva,

» plnění úkolů v rámci veřejné správy.

Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů



DT1 obec s návazností na SVL v krajích MSK, UK, KVK

DT2 obec s návazností na SVL v ostatních krajích

Oprávněný žadatel – obec/kraj

Předmět dotace – objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení ve špatném 
technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení

Uznatelné náklady – demolice

Neuznatelné náklady – výkup nemovitosti

Dotace až 70 %, výše podpory od 300 tis. do 10 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: podzim 2020

Podprogram Demolice budov v SVL



• Pro obce do 3 tis, do 10 tis. a nad 10. tis. obyvatel
• Program byl prodloužen až do roku 2024
• Výzvy na příští rok budou vyhlášeny tento podzim

v podobném rozsahu jako v minulých letech
• Výše alokace a zaměření podpor je odvislé od 

výsledků vyjednávání státního rozpočtu
• Podpořeny náhradní projekty PRR19+ z roku 

2019

Podpora rozvoje regionů 2019+
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Podpora vítězů 
soutěže 

Vesnice roku

Rekonstrukce 
a přestavba 
veřejných 

budov

Revitalizace 
veřejných 

ploch 

Obnova 
drobných 
sakrálních 
staveb a 
hřbitovů 

Podpora 
budování a 

obnovy míst 
aktivního a 
pasivního 
odpočinku
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Sdílené 
vybavení 

komunální 
technikou 

Podpora
venkovské 

pospolitosti a 
spolupráce

Podpora 
rozvoje 
regionů 
2019+

Dotace až 70 % (Vesnice 
roku až 85 %) 

Možnost 
spolufinancování z 
dalších krajských nebo 
národních programů do 
výše 85 % nákladů
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Max. výše dotace: 5 mil Kč

Dotace až do výše 60 % 

Byl vyhlášen jen pro rok 2020

Max. výše dotace: 30 mil Kč

Dotace až do výše 60 % 
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Místní 
komunikace

Max. výše dotace:  15 mil. Kč

Dotace až do výše 50 %. 



DT A - Podpora obnovy místních komunikací

• Akce na obnovu místních komunikací

• Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

• nadjezdy, napojení na místní komunikaci, je-li v majetku obce, 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

• Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li 
výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

• obnova propustků, mostů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, 
galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a 
svahů, dělicích pásů, příkopů.

» Max. výše dotace: 5 mil. Kč



DT B - 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.

» Max. výše dotace: 5 mil. Kč



DT C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

• Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: 

• propustků,

• mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,

• parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

• zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy.

• Výstupy musí být přístupné široké veřejnosti a nesmí být budovány pro konkrétního 
uživatele. 

» Max. výše dotace: 1 mil. Kč



DT D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

• Obec, která získala v soutěži Vesnice roku 2018 ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se 
umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. až 3. místě v celostátním kole 
této soutěže.

• Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti 
(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, 
hřbitovy apod.), 

• komplexní úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

• obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,

• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti 
s umístěním v soutěži Vesnice roku.

• Dotace až 85 %. 

• Max. výše dotace: 600 tis. Kč až 2,6 mil. Kč (dle získaného ocenění)



DT E - 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,

• multifunkční domy,

• školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

» Max. výše dotace: 10 mil. Kč



DT G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

• Akce na obnovu drobných sakrálních staveb v katastrálním území obce, které nejsou 
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se 
zejména o obnovu staveb jako:

• kaple, kaplička, márnice,

• socha,

• boží muka, kříž.

• Dále pak na obnovu:

• prostoru hřbitovů a hřbitovní zdi.

• Max. výše dotace: 0,5 mil. Kč



DT H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku

• Jde především o:

• obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,

• Musí sloužit široké veřejnosti a nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování 
ekonomické činnosti. 

» Max. výše dotace: 3 mil. Kč



DT I - Podpora dostupnosti služeb

• Příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, 
zubař) a obchodní obslužnosti (základní spotřeba/smíšené zboží)

• Rekonstrukce, přestavba a výstavba objektů, které budou nabídnuty k provozování za 
transparentních a tržních podmínek.

• Pořízení pojízdné prodejny.

• Pokud v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného 
charakteru soukromým subjektem.

• Příjemce dotace: obec do 1 000 obyvatel, DSO

» Max. výše dotace: 2 mil. Kč



DT K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na 
rozvoji obcí

• Podporovány budou akce zaměřené na:

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
s nadregionálním dosahem,

• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
s nadregionálním dosahem,

• odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

• Příjemci dotace: obce do 3 000 obyvatel, DSO

• Max. výše dotace: 0,3 mil. Kč



Bezbariérové obce



1. Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou 
službou a v budovách městských a obecních úřadů

• 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



2. 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

• Maximální výše dotace: 5 mil. Kč

• Žadatel: obec, nevládní neziskové organizace



Program Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách



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 pro DT 2: obce 70%, kraje 40 %, min. 200 tisíc Kč; 

• Žadatel: obec nebo kraj



Informace na webu MMR



Informace na webu MMR



Nejčastější dotazy - Podání žádosti

a) Osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na podatelnu 
MMR.

Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

NEBO

b) Prostřednictvím jedné datové zprávy.

ID datové schránky: 26iaava

(Elektronický podpis) pouze na žádost o dotaci, přílohy nepotřebují. 

Termíny!!



Nejčastější dotazy – povinné přílohy

Pro formální a následně věcné hodnocení je nutné předložit všechny 
požadované přílohy. 

Doklad o vlastnictví majetku: 

• výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN opatřený podpisem a razítkem 
účastníka podprogramu, nebo nabývací smlouva, nebo evidenční karta 
majetku, 

• katastrální mapa s vyznačením stavby/staveb a zařízení dopravní 
infrastruktury 

Předpokládaný rozpočet akce členěný dle jednotlivých položek 

• Pro hodnocení je nutné předložit položkový rozpočet. 

• Doporučujeme vyznačit neuznatelné náklady.



Barevná fotodokumentace aktuálního stavu 

• V rámci fyzicky přeložené žádosti o dotaci je tato příloha předkládána v 
tištěné podobě. 

• V rámci elektronické přílohy, která je vkládána do systému, doporučujeme 
fotografie vkládat v rámci jednoho souboru, ve formátu pdf. 

Usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci 

• Je možné předložit usnesení a zkrácený zápis zastupitelstva. 

Harmonogram přípravy a realizace akce 

• Tento harmonogram je totožný s harmonogramem vyplněným ve formuláři 
žádosti o dotaci, navíc rozšířený o přípravné aktivity žádosti. 

Nejčastější dotazy – povinné přílohy



Národní dotační tituly

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty

Seminář národních dotačních titulů online

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty
https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/protext-video-seminar-mmr-o-dotacich/1700538


Ivana Moravcová

ivana.moravcova@mmr.cz

Děkuji za pozornost

mailto:Ivana.moravcova@mmr.cz

