Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat, že byl zahájen příjem žádosti o dotaci z těchto titulů:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivitZvýšení vybavenosti a atraktivity
dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné
formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.
(Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.)




Předkládány mohou být např. projekty na podporu vybavenosti cyklostezek
podél vodních toků (tzv. Greenways), jednotnou vybavenost tratí pro
běžeckou turistiku v horských oblastech, projekty zaměřené na jednotný
formát informačních panelů, monitoring, atd.
V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti
dálkových tras na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras
různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti v území).

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu


Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit
rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu
poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality
poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým
specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity
navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V rámci této aktivity
nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce1
stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové
nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také
podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající
veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.


Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze
dílčí část nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití
nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného a neziskového
sektoru.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č.1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti
(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby,
hřbitovy, drobné stavby, ...)





komplexní úpravu veřejných prostranství
obnovu a zřizování veřejné zeleně
rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení
přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v
souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

Dotační titul č.2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č.2.A Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku




úpravu veřejných prostranství
obnovu a zřizování veřejné zeleně
rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky ,...)

DT č.2.B Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Budou podporovány akce s výstupy sloužícím dětem a mládeži, které jsou zaměřené na:

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




prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
venkova
podpora spolupráce s odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na
obnovu a rozvoj venkova

Dotační titul č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb a nejsou
prohlášeny kulturní památkou.





kaple, kaplička, márnice
socha
boží muka, kříž
úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do
5m od stavby, která je předmětem žádosti)

Dotační titul č.5 – Podpora obnovy místních komunikacích
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a
jejich součástí
všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy




místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)
jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní
komunikaci
dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace (kanalizace, včetně
úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových
vod z této komunikace, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi,
trasy, násypy a svahy dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací
zařízení, propustky)

Podpora bydlení v roce 2017
Regenerace sídlišť
Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného
prostředí


úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských
hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání
včetně podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních
ploch, úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním,
výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či
vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek včetně
řešení bezpečnosti (retardéry, zpomalovací prvky, vybudování protihlukových
stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu
stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo
zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu
a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení
vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění
veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, opatření
pro zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové systémy)

Podporované byty
Podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky
neaktivním věku – seniory a 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


pečovatelské byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v
ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v





období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy nepřesáhl
0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0
násobek v případě 2členné domácnosti. jejich snížená soběstačnost je
způsobená věkem (65+), zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci
jiné fyzické osoby
vstupní byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží že je jim
poskytovaná dávka v hmotné nouzi nebo že jejich průměrný čistý měsíční
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. Její rodině hrozí nebo již bylo
provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího
bydlení nebo z důvodu ztráty nebo žije v jiné tíživé sociální situaci (ukončuje
nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné
zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav sociální péče v rámci
transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační program a opouští
azylový dům nebo dům na půl cesty, má status uprchlíka a je účastníkem
Státního integračního programu
komunitní domy seniorů – pro osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v
případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné
domácnosti

Olověné rozvody


snížení obsahu olova v pitné vodě – výměna olověných rozvodů, množství
olova vyšší než 10 µg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele

Bytové domy bez bariér


odstranění barier při vstupu do domu, do výtahu a výstavbu výtahů v domech

Národní program životního prostředí
Výzva č. 13/2016 Podpora alternativních způsobů dopravy
Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména
snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání
vozidel s alternativním pohonem.
Předmětem podpory je nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním
pohonem (CNG, plug-in hybrid, elektromobil), kde platí:


Automobilem CNG se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou
jednotku na zemní plyn CNG (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy).





Plug-in hybrid (PHEV) se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které
disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické
energie.
Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: BEV –
vozidlo s bateriovým pohonem, EREV – výhradně elektrické vozidlo s
prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů
jednotkou se spalovacím motorem).

Výzva č. 10/2016 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého
charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v
sídlech.





zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého
charakteru (aleje, praky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady)
zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro
podporu hnízdění ptáků, plazů,..)
doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám – pořízení nového či
rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna nepropustných povrchů na
propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků

Výzva č. 11/2016 Čistota povrchových i podzemních vod
Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů
prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro
budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (rodinné a bytové domy) a budovy ve
vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde
není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti ke
stokové sítí zakončení ČOV.

Výzva č. 12/2016 Likvidace nepotřebných vrtů
likvidace vrtů, které nesplňují podmínky:





jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody
nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné
nejsou již ani jinak využitelné
představují riziko ohrožení životního prostředí

Operační program životní prostředí
Výzva č.45 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a
na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.


Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v
nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření
povodňových koryt, tůní),
o zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé
(meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy
nevhodného opevnění,
o zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na
některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
o umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv.
povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
o



Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto
jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
(průleh, nádrž),
o podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo
prefabrikáty,
o vsakovací šachty,
o podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo
kanalizace.
o



Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně
o
o

výstavba suchých nádrží (poldrů),
vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Výzva č.47 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a
na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.


Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby,
včetně budování a modernizace měřících stanic,
o budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné
povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních
povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází
Povodňového informačního systému.
o

Státní fond dopravní infrastruktury
Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty




výstavba cyklistické stezky
oprava cyklistické stezky
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na
silnicích II. nebo III. třídy

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace


akce investičního charakteru podél silnic I.,II. nebo III. třídy nebo podél
místních komunikací I., II. nebo III. třídy (§6 zákona č.13/1997 Sb.,tedy mimo
místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících
na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro
všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500
vozidel/24hodin, týkajících se:

bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné dopravy podél autobusových
zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů, výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a
přechodů pro chodce, výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro
chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy, nasvětlení přechodů, které splňují
požadavky dle technických kvalifikačních podmínek, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou
stavební úpravu přechodů pro chodce, bezpečnostních prvků na vozovce, ale vždy ve vazbě
na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce


akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I.,II. nebo III. třídy
týkajících se:

úprav vjezdu do obce, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných
úsecích ve vazbě na přechod pro chodce, dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy a jejího zklidnění světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na
izolované dynamicky řízené křižovatce, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující

optické prvky na pozemních komunikací, měřičů rychlosti vozidel a to včetně informativních
ukazatelů okamžité rychlosti vozidel

Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní
infrastrukturou






výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v
souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními
dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací
opravu – oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy,
příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních
komunikací – během opravy zůstává zachována zatíženost mostu, nemění se
niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo více než 3 cm u mostů a zůstává
zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr
modernizaci – rozsáhlejší oprava mostního objektu v souladu s příslušnými
právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému
jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení
zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se
mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu
nebo umístění či počet podpěr

