
Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

a) Veřejná prostranství v obcích  

Žadatel:   obec nebo svazek obcí 

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Způsobilé výdaje: vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství v obce včetně 
úpravy plochy (zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře 
(lavičky, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, 
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací 
plochy, rozcestníky, pomníky), 

 obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 
charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky (kašny, 
fontány, pítka ptačí napajedla či koupadla), 

 doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a 
manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % projektu, 

 nákup nemovitosti. 

Podmínky: Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu 
s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje. 

b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

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

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Způsobilé výdaje:  rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, 
včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven,  

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení 
včetně obecních knihoven, 

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu  

nákup nemovitosti. 



Podmínky: výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu 
s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje. 

 V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 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 

 

U obou z výše uvedených oblastí podpor je povinnou přílohou Prohlášení o realizaci 
projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce. 

MAS 21 připravuje veškeré podklady k vyhlášení výzvy na podporu výše uvedených 
opatření začátkem roku 2020. Předpokládaná alokace na podporu projektů bude cca ve 
výši 5 mil. Kč. 


