
Článek 20  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

a) Veřejná prostranství v obcích 

Oblasti podpory  
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena 
budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, 
pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce. 
Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace. Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu. 
Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:  
1) 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),  
2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného 
prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)  
3) herní prvky  
4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří 
maximálně 30% projektu  
5) nákup nemovitosti  
 
c) Hasičské zbrojnice 
 
Oblasti podpory  
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem 
služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
 
Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele79:  
1) Režim nezakládající veřejnou podporu  
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  
 
Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:  
1) rekonstrukce/obnova81/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 
– limit 200 tis. Kč na stavební a technologické opláštění budovy 
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice  
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří 
maximálně 30% projektu  
4) nákup nemovitosti  
 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
 
Oblasti podpory  
Podpora zahrnuje 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) včetně obecních knihoven. 
Definice žadatele/příjemce dotace  



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. 
Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis 
Způsobilé výdaje  
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:  
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven 
2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny  
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven87  
4) 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  
5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské 
kouty včetně základního vybavení88) - tvoří maximálně 30% projektu  
6) nákup nemovitosti. 
 
h) Muzea a expozice pro obce 
 
a) Vymezení Fiche 
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech. 
 
b) Oblasti podpory 
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční 
lidovou kulturu. 
 
c) Definice žadatele/příjemce dotace 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí. 
 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis89. 
 
e) Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
 
1) rekonstrukce/obnova90/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a 
muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, 
zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální 
techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 
30% projektu 
4) nákup nemovitosti 


