Informace pro obce a města do 3 000 obyvatel na území Obecně
prospěšné společnosti pro Český ráj
Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla zveřejněna Výzva k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace na rok 2012 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Možnost čerpání podpory:
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
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,
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 dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě
(resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené
na:
· obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení,
kulturní zařízení),
· úpravu veřejných prostranství,
· obnovu a zřizování veřejné zeleně,
· rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• podporu spolupráce a 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 nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná
se zejména o obnovu staveb jako:
· kaple, kaplička,
· socha,
· boží muka, kříž,
· úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným
osobám), na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se romská komunita prokazatelně podílela nebo
bude podílet, a které jsou zaměřené na:
· obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
· rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod. ),
· vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě.

Bližší informace
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 17. února 2012.

Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra na telefonních číslech: +420
224 861 282, +420 224 861 138, nebo e-mailové adrese: info@mmr.cz.
Se zpracováním Žádosti o dotaci včetně příloh Vám rádi pomůžeme.
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