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MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
 

8. výzva PRV článek 20 
 

 

Datum vyhlášení výzvy: 14. 2. 2022 

Ukončení příjmu žádostí: 13. 4. 2022 

Alokace: 4 058 990 Kč 

Dotace: 80% 

Min. výše dotace: 50 000 Kč 

Max. výše dotace: 500 000 Kč 
 

Veškeré informací najdete na webových stránkách MAS: http://humpolecko.cz/vyzvy-prv/8-vyzva-prv/ 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hrala, vedoucí pracovník MAS, tel. +420 607 690 513, 

info@humpolecko.cz 
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a) Veřejná prostranství v obcích 
 

Oblasti podpory: 

- Veřejná prostranství vč. herních prvků 

- Veřejné prostranství je definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) 
o § 34 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a 
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

- Veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví 
obce. 

 

Možní žadatelé: 

- Obec 

- Svazek obcí 
 

Druh a výše dotace, režim podpory: 

- 80 % způsobilých výdajů 

o Max. dotace od MAS je 500 000 Kč (způsobilé výdaje 625 000 Kč nebo více) 

- Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu 
 

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný 

majetek. 

 

Způsobilé výdaje: 

- vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně 
zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, 
veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační 
mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy), 

- vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící 
k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 

- herní prvky 

- doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační 
plochy) – max. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

- nákup nemovitosti 
 

Kritéria přijatelnosti: 

- projekty musí být v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic, a v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje 

- veřejné prostranství musí být v intravilánu obce 
 

Nezpůsobilé výdaje: 

- nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová 
výstavba pomníků 

 

Další podmínky 

- předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující prostranství 
obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice nebo dalších objektů občanské 
vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti lze podpořit za 
podmínky, že jsou tyto objekty ve vlastnictví obce. 
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Veřejná prostranství 

Lze podpořit? 

(za podmínky, že se nachází v definovaném veřejném prostranství, jsou zdarma veřejně přístupné a v 

intravilánu): 

 Zatravnění, 

květinové a bylinné 

pásy, záhony 

ANO, pouze nelze podpořit jakékoli dřeviny, tzn. stromy a keře. 

 Mobiliář (stabilní) ANO, dle výčtu z Pravidel – viz kap. 14 Článek 20, oblast a), písm. e) bod 1 

části C Specifických podmínek, a to i v kombinaci s dalšími funkcemi v 

případě multifukční zařízení. 

 Solitérní herní 

prvky 

ANO, lze i více herních prvků, nelze ale podpořit multifunkční (komplexní) 

dětské hřiště. 

 Nástupiště 

autobusové 

zastávky 

NE, viz kapitola 14 Článek 20, oblast a), písm. h) bod 3 části C 

Specifických podmínek. 

 Rekonstrukce 

pomníku 

ANO. Pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce 

či uctění osob nebo událostí. Dle kapitoly „Další podmínky“ u oblasti a) ale 

není způsobilá nová výstavba pomníků. 

 Oplocení hřiště u 

MŠ a ZŠ 

Záleží na tom, zda se jedná o veřejné prostranství navazující na objekt 

občanské vybavenosti (tzn. otevřené pro veřejnost), pokud ano, lze 

podpořit, jinak ne. 

 Rekonstrukce 

chodníku na 

hřbitově 

ANO, ale za podmínky vypořádání vlastnických vztahů v souladu s 

Pravidly. 

 Obnova chodníků ANO, pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství. 

 Obnova kolumbária NE, protože užívání předmětu dotace nesmí být zpoplatněno. 

 Lavička u letního 

kina 

ANO, pokud se jedná o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce. 

 Úprava povrchů ANO, v případě parkoviště, odstavné a manipulační plochy pouze jako 

doplňující výdaje projektu. 
 

Podpořené projekty v předchozích výzvách: 

 

Název žadatele Název projektu 

Obec Senožaty Hřbitov v Senožatech – chodník 

Obec Jiřice Hasiči a veřejné prostranství Jiřice 

Město Humpolec Pořízení mobiliáře 

Obec Horní Rápotice 
Veřejné prostranství Horní Rápotice- veřejné 

osvětlení, el.úřední deska 

*ZATÍM JEŠTĚ NEBYLY ZKONTROLOVÁNY ZE STRANY SZIF 
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b) Mateřské a základní školy 
 

Oblasti podpory: 

- Investice do mateřských a základních škol – nenavyšující kapacitu zařízení – musí být do podání 
ŽoPl na MAS 

- Investice do základních škol – mohou navýšit kapacitu zařízení 

- Také související zařízení školního stravování 
 

Možní žadatelé: 

- Obec 

- Svazek obcí 

- Příspěvková organizace zřízená obcí 

- Příspěvková organizace zřízená svazkem obcí 
- Školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou 

zřízeny krajem či organizační složkou státu. 

 

Druh a výše dotace, režim podpory: 

- 80 % způsobilých výdajů 

- Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele: 

o 1) Režim nezakládající veřejnou podporu 

o 2) Režim de minimis 
 

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný 

majetek. 

 

Způsobilé výdaje: 

- rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 

- pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně 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) - tvoří maximálně 30 % způsobilých výdajů projektu, 

- nákup nemovitosti 
 

Kritéria přijatelnosti: 

- projekty musí být podle plánů rozvoje obcí a vesnic 

- projekty musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje 
- v době realizace projektu – nesmí dojít k navýšení kapacity MŠ. Podmínka platí od podání žádosti 

o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS. Netýká se projektu souvisejícího zařízení 
školního stravování 

- u ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny (v kmenové učebně je umístěna trvale některá ze tříd a 
učebna nese označení třídy. V kmenových učebnách probíhá výuka různých předmětů bez rozdílu 
zaměření. Kmenové učebny určují kapacitu školy.) dále sborovny, kabinety, které neslouží pro 
odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny vč. souvisejícího 
zázemí a související úpravy budovy školy. 

- nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 - 
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

- V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně 
příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis 
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Další podmínky: 

- nezpůsobilé jsou výdaje na úpravy prostor, které slouží pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a 
zařízení pro sport. 

- Nezpůsobilé výdaje v případě školních knihoven: nákup knih a obdobného vybavení 
- 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 
stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč 

 

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu: 

- V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení sloužit pouze pro 
potřeby MŠ/ZŠ s tím, že stravování veřejnosti v podpořených objektech není možné. 

 

Mateřské a základní školy 

Lze podpořit? 

 Mobiliář a dětské 

hřiště u MŠ a ZŠ 

ANO, ale u ZŠ pouze jako doplňující výdaj. Způsobilé jsou i horizontální 

prvky, např. barevné pryžové povrchy. Pokud povrchy slouží k aktivitám 

dětí, jedná se o herní prvky, nikoli o úpravy povrchu. 

 Rekonstrukce šaten 

(zázemí) školy 

ANO, i u ZŠ. 

 Oplocení Ano, ale pouze jako doplňující výdaj (kap. 15 b) Mateřské a základní školy, 

písm. e) bod 3). 

 Odhlučnění 

místnosti – zvukové 

panely – stavební 
práce 

Ano, jako součást rekonstrukce, stavebních prací. 

 Altánek u MŠ Ano, jako venkovní mobiliář. 

 Přístupová cesta ke 

škole 

Ano, ale pouze jako doplňující výdaj. Nelze podpořit komunikace mimo 

uzavřený areál školy. 

 Sborovny (nové 

umyvadlo, přívod 

vody) 

Ano, viz kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. g) bod 3). 

 Venkovní učebny Není zřejmé, co je tím myšleno, ale obecně lze podpořit pouze jako 

venkovní mobiliář, v případě ZŠ jako doplňující výdaj. 

 Vodní a herní prvky 

pro MŠ 

ANO, lze podpořit herní prvky a venkovní mobiliář, tedy z vodních prvků 

jen takové, které lze považovat za mobiliář – pítka, napajedla a koupadla 
(mobilní, bez napojení na vodu). 

Kapacita školy Nesmí být navýšena od podání ŽoD do podání ŽoP – dokládá se 

informativním výpisem ze školského rejstříku, a to jak k žádosti o dotaci, 

tak k žádosti o platbu – blíže viz kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. 
k) Seznam přikládaných příloh 

Kapacita školy Počítá se pro každé IZO zvlášť, platí i pro školní jídelny. 

Soulad s MAPem Soulad s MAPem je zajištěn identifikací subjektu a názvem „obsah“ 

projektu. Finanční částka a harmonogram v žádosti o dotaci nemusí přesně 

odpovídat MAP. 

Řídícím výborem MAP může být schválena buď rovnou tabulka přímo 

určená pro PRV (viz Příloha 22 Pravidel) a ta bude předložena i k ŽoD, 

nebo Řídící výbor MAP schválí daný záměr v jiné podobě, pak bude 

vyplněna tabulka pro PRV (viz Příloha 22 Pravidel), kde bude zaškrtnut 

soulad s MAP a která bude stvrzena podpisem předsedy Řídícího výboru 

MAP. 
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Stavební práce 

příspěvkové organizace 

Dle bodu aa) v kap. 3, části A Pravidel 19.2.1: „Za vlastnictví se pro účely 

těchto Pravidel považuje i společné jmění manželů či vlastnictví 

zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených 

obcemi/svazky obcí.“ 

Za „vlastnictví“ z hlediska uspořádání právních vztahů k nemovitostem se 

tedy v případě právnických osob zřízených či založených obcemi/svazky 

obcí považuje i vlastnictví zřizovatele/zakladatele a např. škola jako 

příspěvková organizace zřízená obcí si může vybrat, zda bude žádat sama, 

nebo přes obec. Tento vztah mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem 

se dokládá zmíněnou zřizovací listinou, ve které musí být upraven vztah a 
práva ke svěřenému majetku. 

Počítače pro potřeby 

učitelů ve třídě či 

sborovně? 

Počítače pro potřeby učitelů kmenových učeben (tedy třídních učitelů) lze 

podpořit. 

Co nelze podpořit? Tělocvičny, odborné učebny jako jazykové, počítačové, učebny na dílny, 

venkovní zahrádku, kuchyňky na výuku včetně jejich vybavení, apod. 
 

Podpořené projekty v předchozích výzvách: 

 

Název žadatele Název projektu 

Mateřská škola Paraplíčko Želiv 251, okr. 

Pelhřimov 

Rekonstrukce dětské šatny a nákup interaktivní 

tabule 

Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres 

Pelhřimov 
Dostupná, kvalitní a otevřená škola 

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 
Interaktivní tabule do speciální logopedické třídy – 

Na Rybníčku 

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov 
Modernizace vybavení a rekonstrukce učebních 

kabinetů 

Mateřská škola Bambi kindergarten Herní prvky a mobiliář na zahradě MŠ 

Základní škola a mateřská škola Jiřice 
Nové herní prvky a rekonstrukce oplocení ZŠ a MŠ 

Jiřice 

Mateřská škola Senožaty, okres Pelhřimov Barevná zahrada 

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov Pořízení ICT vybavení do kabinetů 

Mateřská škola Kejžlice Interaktivní tabule MŠ Kejžlice 
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c) Hasičské zbrojnice 
 

Oblasti podpory: 

- Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic, které přímo souvisejí s výkonem služby 
jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce 

 

Možní žadatelé: 

- Obec 

- Svazek obcí 
 

Druh a výše dotace, režim podpory: 

- 80 % celkových výdajů 

- Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele: 

o 1) Režim nezakládající veřejnou podporu 

o 2) Režim de minimis 
 

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný 

majetek. 

 

Způsobilé výdaje: 

- rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné události – např. povodeň)/rozšíření hasičské 
zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 
- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) – 

tvoří maximálně 30 % projektu 

- nákup nemovitosti 
 

Kritéria přijatelnosti: 

- projekt musí být prováděn podle plánů rozvoje obcí a vesnic 

- musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje 
- Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní 

působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která 
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu). 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

- 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. 

- mj. nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické 
úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč. 

 

 
Hasičské zbrojnice JPO V 

Lze podpořit? 

Zásahové obleky ANO, jako vybavení výjezdové jednotky (helmy, obleky, 

boty). 

Přívěsný vozík pro zásah ANO, ale pouze v případě, že zásahová jednotka nemá ve 

výbavě zásahové vozidlo s nádrží na hasivo. 

Zásahové vozidlo NE, nelze podpořit vozidla kategorie L, M ani N. 

Proudové čerpadlo ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. 
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Vysílačky ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. 

Přenosná motorová stříkačka ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. Pro sportovní činnost ne – zde lze 

požádat přes oblast f) čl. 20 kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven. 

Motorové pily ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. 

Profesionální stan (nouzové 

přístřeší) 

NE, nesouvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných 

hasičů JPO V. 

Vymezení konkrétních prostor Lze podpořit pouze prostory přímo sloužící pro výkon služby, 

tzn. šatny, garáž, sociální zázemí, apod. Kuchyňky, denní 
místnosti podpořit nelze. 

Požární nádrže NE, nejedná se o investici do stavby a vybavení hasičské 

zbrojnice. 
 

Podpořené projekty v předchozích výzvách: 

 

Název žadatele Název projektu 

Obec Hojanovice Pořízení vybavení do hasičské zbrojnice – Hojanovice čp. 50 

Obec Jiřice Hasiči a veřejné prostranství Jiřice 

Obec Hojanovice Přístavba hasičské zbrojnice Hojanovice 



9 

 

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
 

Oblasti podpory: 

- Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a 
víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) 
vč. obecních knihoven. 

 

Možní žadatelé: 

- Obec 

- Svazek obcí 

- Příspěvková organizace zřízená obcí 

- Příspěvková organizace zřízená svazkem obcí 

- Nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) 

- Registrované církve a náboženské společnosti 

- Evidované (církevní) právnické osoby 
 

Druh a výše dotace, režim: 

- 80 % celkových způsobilých výdajů, 

- Podpora je poskytována v režimu de minimis 
 

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný 

majetek. 

 

Způsobilé výdaje: 

- rekonstrukce/obnova (obnova v důsledku mimořádné události – např. po 
povodni)/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven (NE nákup 
knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu vč. základního vybavení) 

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

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

- 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. 

- Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky a kuchyňské kouty včetně základního vybavení) – tvoří maximálně 30 % projektu. 

o Za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, 
myčka, digestoř, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice. 

- Nákup nemovitosti 
 

Kritéria přijatelnosti: 

- projekty musí být prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic 

- projekty musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje 
- 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 v oblasti, která je předmětem dotace. 

 

Další podmínky: 

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

- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo 
stavby. 
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- 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. 

- 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 na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; 

- 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; 

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Lze podpořit? 

Sportovní náčiní (přenosné, nikoli 

pevně zabudované na hřišti), i třeba 

sportovní hasičskou stříkačku 

ANO, nesmí se jednat o sportoviště a zařízení pro sport včetně 

jejich zázemí. 

Venkovní mobilní pódium, 

velkokapacitní stany a pivní sety 

Party stany, podia a pivní sety jsou venkovní mobiliář, tedy 

pouze jako doplňující výdaj; navíc u těchto výdajů 

upozorňujeme na hospodárnost (Žadatel by si měl rozmyslet 

využitelnost, pokud hasiči mají dvakrát do roka venkovní akci, 

není hospodárnější si dané vybavení zapůjčit?), proto 

doporučujeme, aby žadateli byly obce nebo nejlépe svazky 

obcí, kde využitelnost v době udržitelnosti bude vyšší. 

Multifunkční prostor (přednášecí sál, 

čítárna, studovna) jako součást 

knihovny 

ANO, pokud bude sloužit pro kulturní a spolkovou činnost. 

Vybavení pro kutilskou dílnu ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Hvězdářský dalekohled ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Kroje a slavnostní uniformy ANO, pokud budou v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 
možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Vozík pro koně, sedla, překážky pro 

jezdecký klub 

ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Vybavení kluboven ANO. 

Keramická pec pro spolek, Vybavení 

pro pečení koláčů pro spolek 

ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Rekonstrukce/obnova prostoru, která 

v současnosti není využívána a bude 

vytvořen prostor pro spolkovou 

činnost 

ANO, pokud výsledkem rekonstrukce/obnovy bude vytvoření 

prostoru pro spolkovou činnost. Zároveň lze podpořit klubovny 

jako součást far nebo obecních úřadů. 

Rekonstrukce/obnova prostoru nebo 
vybavení prostoru obcí, které pak 

bude sloužit k setkávání občanů 

ANO, pokud bude sloužit k volnočasovým aktivitám, jinak nelze 
podpořit – viz kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven, písm. h) bod 5 části C Pravidel. 
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Stany, týpí či jurty ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. Např. lze 

podpořit stany pro skauty, turistické oddíly jako vybavení. To 

neplatí pro party stany – viz výše. 

Kotle na dřevo NE 

Mobilní hala jako zázemí pro činnost 

spolku či nákup mobilní klubovny 

Nejedná se o vybavení ani o rekonstrukci, obnovu nebo 

rozšíření. 

Kuchyňka a jídelna spolkových a 

kulturních zařízení 
Nyní NE, ale v přípravě zpřesnění Pravidel, kde bude kuchyňka 

umožněna jako zázemí pro spolkovou činnost v rámci 

doplňujících výdajů. Jídelna způsobilá není a nebude. 

Knižní fond NE – viz výslovná poznámka č. 89 v pravidlech. 

Co jsou prostory či zařízení pro 

sport? 

Jedná se např. o sportovní haly (včetně nafukovacích), tribuny 

pro sportovní haly, kluziště, bazény, hřiště apod. a související 

zázemí (šatny, toalety, tribuny). Uvedené není způsobilé – viz 

kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 

písm. h) bod 1 Pravidel. 

Sekačka k úpravě sportoviště. NE, jedná se o úpravu sportoviště, tedy nepodporovaných 

aktivit, tudíž nelze podpořit. 

Pračka na dresy pro sportovní klub NE, nesouvisí primárně s předmětem činnosti sportovního 

klubu. 

Kamna do klubovny NE, viz kap. 19) f) Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven, písm. h) bod 6 části C Pravidel: 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; a kapitola 6 bod písm. i) bodu 5 

Obecných podmínek: Dotaci nelze poskytnout na kotle na 

biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté. 

Výstavba nové klubovny NE, nejedná se o rekonstrukci nebo obnovu – viz kap. 19) 

písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. e) 

bod 1 Části C Pravidel, nesmí se jednat o novou výstavbu nebo 

pořízení. 

Vybavení venkovním nábytkem ANO, jedná se o venkovní mobiliář, tedy jako doplňující výdaj. 

Chladící boxy na odlovenou zvěř ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je 

možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 

Jak se bude ověřovat činnost spolku? Dle stanov. 

V případě, že má město 4 knihovny 

a chce pořídit software a vybavení. 

Jak podat ŽOD? 

Podat v jedné ŽOD. 

Lze podpořit opravu kostela jako 

spolkové či kulturní zařízení? 

NE, nespadá pod podporované oblasti podpory v Kulturních a 

spolkových zařízení včetně knihoven. 
 

Podpořené projekty v předchozích výzvách: 

 

Název žadatele Název projektu Oblast 

TJ Dálnice Speřice z.s. 
Nákup vybavení kulturního 

zařízení ve Speřicích 

f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 

Obec Píšť Přístavba skladu s posezením 
f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 

Obec Sedlice 
Stavební úpravy kulturního 

domu obce Sedlice 

f) kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 
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TJ Dálnice Speřice z.s. 
Rekonstrukce sociálního 

zařízení ve Speřicích 

f) kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 
 

Obecné dotazy: 

Realizace čl. 20 

Může žadatel kombinovat oblasti v 

čl. 20? 

ANO, žadatel může kombinovat oblasti podpory v čl. 20 (např. 

veřejné prostranství a hasičárny), a to tak, že v rámci stejného 

režimu podpory (de minimis nebo nezakládající veřejnou 

podporu) může kombinovat kódy způsobilých výdajů; 

maximálně tedy podá dva projekty (jeden v režimu 

nezakládající veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis). 

Lze měnit režim podpory? NE, režim podpory a podmínky s tím spojené je nutné dodržovat 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Navíc po 

zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF již nelze režim 

podpory měnit. 

Co je opláštění budovy? Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, 

hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále 

technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery). 

Drenážní odvodnění budovy – 
spadají pod částku 200 tis. Kč 

opláštění nebo ne? 

Odvodnění budovy se může týkat také drenáže po obvodových 

zdech budovy, tzn. spadalo by do opláštění. 

Musí být projekt prováděn dle 

plánů rozvoje obcí a vesnic a být v 

souladu se strategií místního 

rozvoje? 

ANO. V případě, že je více míst realizace, musí být v souladu s 

plány všech obcí, kde se nachází místa realizace. 

Je nutné přiložit celý plán obce 

nebo stačí jeho část? 

Viz příloha č. 21 Pravidel – stačí část plánu a potvrzení 

statutárního orgánu obce. 

Je u NNO vždy nutná 2 letá 

historie? 

ANO, historie musí být alespoň dva roky před podáním ŽoD a 

musí se jednat o historii v oblasti, která je předmětem dotace. 

Co lze považovat za způsobilé 

výdaje? 

Musí se jednat o investiční výdaje, jak jsou definovány v 

kapitole 1 obecných podmínek Pravidel nebo drobný 

dlouhodobý hmotný majetek. V případě stavebních výdajů 

nejsou způsobilé opravy, musí se vždy jednat o investici, tzn. 

technické zhodnocení. I v případě drobného dlouhodobého 

hmotného majetku je nutné splnit lhůtu vázanosti, případně 

předmět pořídit znovu ale z vlastních financí. 

 

 

Právní vztah k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví 

s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. 

- Prokazuje se při kontrole na místě 
 

Právní vztah k nemovitostem, do kterých jsou umístěny podpořené technologie nebo vybavení: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo 

stavby. 

 

Po úpravě v Pravidlech, která proběhla až po webináři, bylo dohodnuto, že katastrální mapa 

bude  vyžadována v případě, kdy v rámci projektu budou realizovány stavební práce. Tedy i 

jako nezpůsobilé výdaje či jako pomocné výdaje k instalaci zařízení. 
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Preferenční kritéria – bodování projektů: 
 

1) Tvorba pracovních míst 

a. 0 až 0,49 pracovního místa 0 bodů 

b. 0,5 až 0,99 pracovního místa 15 bodů 

c. 1 až 1,99 pracovního místa 25 bodů 

d. 2 nebo více pracovních míst 35 bodů 
 

2) Zkrácená doba realizace projektu 

a. Podání žádosti o platbu po 16 měsících 0 bodů 

b. Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně 5 bodů 
 

3) Zvýhodnění menších projektů – dle velikosti výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

a. 500 000 Kč nebo více 0 bodů 

b.   400 000 Kč – 499 999 Kč 5 bodů 

c.   300 000 Kč – 399 999 Kč 10 bodů 

d.   200 000 Kč – 299 999 Kč 15 bodů 

e.   100 000 Kč – 199 999 Kč 20 bodů 

f. Do 99 999 Kč včetně 25 bodů 

 

4) Zvýhodnění menších obcí 

a. Počet obyvatel je 1500 nebo více 0 bodů 

b. Počet obyvatel je v rozmezí 500 – 1499 3 bodů 

c. Počet obyvatel je v rozmezí 250 – 499 6 bodů 

d. Počet obyvatel je v rozmezí 100 – 249 9 bodů 

e. Počet obyvatel je 99 nebo méně 12 bodů 

 

5) Počet podaných žádostí ve výzvě 

a. Podáno více žádostí ve výzvě 0 bodů 

b. Podána pouze jedna žádost ve výzvě 20 bodů 

 

6) Nepodpořený žadatel 

a. Podpořený žadatel 0 bodů 

b. Nepodpořený žadatel 43 bodů 


