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OBECNÉ PODMÍNKY
• Obecně u čl. 20 platí:
• Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel,
nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek.
• Definice investičního výdaje (změna od 1.1.2021 v z. 586/1992 Sb. - DE):
• „investičním výdajem“ – výdaj na majetek, který u účetní jednotky splňuje klasifikaci hmotného a
nehmotného majetku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o účetnictví“), a jeho prováděcích vyhlášek. Při kontrole fyzické realizace projektu na místě bude
požadováno prokázání stanovené výše ocenění majetku.
• Obce vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
• Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (§ 11, § 14) ocenění dlouhodobý nehmotný majetek převyšuje 60 000 Kč,
ocenění dlouhodobého hmotného majetku převyšuje 40 000 Kč
• Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech

OBECNÉ PODMÍNKY
• Projekt v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového
dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku
obcí (viz Příloha 21)
•

AKTUÁLNÍ STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT

•

NE – zápis z jednání obce, nestačí čestné prohlášení/souhlas zástupce obce

•

plán/program musí být schválen zastupitelstvem obce nejpozději v den podání Žádosti o dotaci na MAS

•

soulad projektu musí být s plánem rozvoje obce jednoznačný - vycházet z návrhové/strategické části

• Opláštění – 200 tis. Kč – jedná se o limit, nikoliv skutečnou maximální hodnotu výdaje
•

Obecně - vše, co se týká obvodové nosné konstrukce (včetně vnější drenáže, zateplení, věnce, krovů) musí žadatel zařadit do
opláštění. Dále se jedná o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, vnější dveře, obvodové zdi a jejich
základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery, vnější žaluzie) a dále všechny vnější úpravy povrchů

OBECNÉ PODMÍNKY
• Lze odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory
•
•

každá oblast – různé režimy podpory
církve – pozor na sčítání podpory de minimis

• Provozování předmětu dotace
•

v případě čl. 20, kdy je žadatelem obec/svazek obcí, může být projekt provozován rovněž právnickou osobou zřízenou/založenou touto obcí/tímto svazkem
obcí (není-li ve specifických podmínkách uvedeno jinak)

• Přípustné uspořádání právních vztahů k nemovitostem/předmětu dotace
•

za vlastnictví se pro účely Pravidel 19.2.1 považuje vlastnictví zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených obcemi/svazky obcí

OBLASTI ČL. 20
a) Veřejná prostranství v obcích
•

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)

•

herní prvky

•

doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné
a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze
kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

Plánovaná aktualizace pro rok 2021
•

květináče

•

další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru
veřejného prostranství

OBLASTI ČL. 20
a) Veřejná prostranství v obcích
•

Zatravnění, květinové a bylinné pásy – způsobilé
o Dřeviny tzn. stromy a keře – nezpůsobilé
o Osivo trav, případně sadba květin - způsobilé

•

Pomníky – pouze rekonstrukce (pozor na zaúčtování) - sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob nebo událostí
(morový sloup, křížky – ano)

•

Herní prvky (fitness prvky) – ne součástí sportoviště/sportovní plochy

•

Mobiliář s vlastní (solární) energií (např. stojan na kola) – ANO, nesmí být napojeno do sítě

•

Oplocení a cesta na hřbitově – ANO, pokud je hřbitov v majetku obce

•

Osvětlení – pokud nevlastní obec - doložit souhlas vlastníka

•

Gril – nelze

•

Přístřešky - do 25 m2 zastavěné plochy – nepodléhá řízení SÚ

OBLASTI ČL. 20
a) Veřejná prostranství v obcích
•

podporované prostranství dle Pravidel 19.2.1, popř. metodického výkladu – náměstí, náves, tržiště, navazující prostranství obecního
úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti vlastněných obcí (VIZ Metodický výklad
https://www.szif.cz/cs/prv2014-m19)

•

za předmětnou plochu lze považovat za náves (veřejné prostranství):
•

a) prostranství se nachází v zastavěném území obce (intravilánu);

•

b) jedná se o prostor, který je/bude uzpůsobený pro setkávání občanů (u dotváření stávajících návsí vhodné doložit foto aktuálního

stavu s lavičkami apod.);
•

c) žadatel v popisu v ŽoD vysvětlí, že se jedná o náves či o plochu veřejného prostranství
s návesním využitím

OBLASTI ČL. 20
b) Mateřské a základní školy
•

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 či 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%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

Plánovaná aktualizace pro rok 2021
•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení - výpůjčka

OBLASTI ČL. 20
b) Mateřské a základní školy
•

IZO – hlídá se na MŠ/ZŠ, nikoliv na jídelny/vývařovny

•

Venkovní mobiliář – altán/herní prvky - u MŠ způsobilé kompletně, u ZŠ 30 % ZV

•

Herní prvky - horizontální, úprava povrchu pod prvkem – ANO – ostatní úprava povrchů je VŽDY doplňujícím výdajem

•

Počítače/tablety - způsobilé pouze pro vyučující (k přípravě na výuku) do kmenové učebny

•

Altán pro venkovní výuku – v případě ZŠ jako venkovní mobiliář - maximálně 30 % ZV
• POZOR – nesmí se jednat o stavbu podléhající řízení SÚ

•

Jídelny – nezakládající veřejnou podporu – 20 % vedlejší hospodářská činnost (jídlo s sebou) - počítáno z IZO
(spíše de minimis……)

•

Podpora učeben – pouze kmenové - v kmenové učebně je umístěná trvale některá ze tříd a učebna nese označení třídy. Kmenové
učebny určují kapacitu školy.

OBLASTI ČL. 20
c) Hasičské zbrojnice

Plánovaná aktualizace pro rok 2021

•

rekonstrukce/obnova
/rozšíření
hasičské
i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

zbrojnice

•

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské
zbrojnice

•

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení - výpůjčka

OBLASTI ČL. 20
c) Hasičské zbrojnice

• NEZPŮSOBILÉ:
•

Denní místnosti (spolková část), sportovní vybavení na závody (hadice), nářadí, dílna, plošina atd…

• ZPŮSOBILÉ:
•

•

Vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce:
 Vysílačky – radiostanice, elektrocentrála, kompresor (vybavení hasičárny), zásahové obleky, defibrilátor + páteřní deska
– pouze s potřebnou kvalifikací, čerpadlo, motorová pila
Prostory sloužící pro výkon služby tzn. šatny, garáž, sociální zázemí

OBLASTI ČL. 20
d) Obchody pro obce

Plánovaná aktualizace pro rok 2021

•

výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

obchod

i

•

pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod

•

pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a
N2) včetně technologií a dalšího vybavení

•

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení - výpůjčka

OBLASTI ČL. 20
d) Obchody pro obce

• NEZPŮSOBILÉ:
•

DPH – pokud je provozovatel plátcem

•

Prostory pro např. zásilkovnu

• ZPŮSOBILÉ:
•

•

Prodejna/skladovací/manipulační prostory

Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je provozovatel
vybrán za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se zohledněním
pravidel pro zadávání veřejných zakázek a je s ním uzavřena písemná smlouva

OBLASTI ČL. 20
e) Vybrané kulturní památky
•

obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná
se o opravu)

•

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

Plánovaná aktualizace pro rok 2021
•

Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková
organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav,
o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické
osoby

•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, v kterých jsou umístěné podpořené kulturní
památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v
případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru
nemovitostí), jsou: výpůjčka

OBLASTI ČL. 20
e) Vybrané kulturní památky

• ÚSKP – pozor na zápis „prvku“ či celého objektu
• př. pokud je v ÚSKP zapsaný a uvedený jako „prvek“ celý kostel, nikoli jen vybraná část budovy (např. zvonice), je možné
např. obnovu varhan jako součást kulturní památky v čl. 20/e) podpořit

•

Musí se jednat o investiční výdaje – opravy/restaurátorské práce nelze

OBLASTI ČL. 20
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Plánovaná aktualizace pro rok 2021

•

rekonstrukce/obnova /rozšíření kulturního a spolkového
zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
včetně obecních knihoven

•

mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro
klubovny

•

pořízení technologií a dalšího vybavení pro
a spolkovou činnost včetně obecních knihoven87

•

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

kulturní

•

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 vybavení) tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

•

Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková
organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav,
o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické
osoby

•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, v kterých jsou umístěné podpořené kulturní
památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v
případě drobných objektů, které nejsou vedeny v katastru
nemovitostí), jsou: výpůjčka

•

doplňující výdaje jako součást projektu - sklady

OBLASTI ČL. 20
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

• Činnost projektu musí být v souladu se stanovami spolku
•

2 roky historie v oblasti, která je předmětem dotace

• Nesmí se jednat o primárně ekonomickou činnost (klubové příspěvky, příležitostní pronájem – v pořádku)
• Investice do sportoviště NELZE – šatny, sprchy apod., podlahy, pevně zabudované prvky
• Investice na sportoviště LZE – přenosné sportovní náčiní, dresy, speciální obuv
• SDH – sportovní vybavení, klubovna, prapor

• Hospodárnost záměru projektu např. počet akcí - využitelnost aparatury/zařízení apod.
• Kuchyňky/kuchyňské kouty – jasný výčet vybavení v Pravidlech – 30 % !
• Víceúčelové budovy – způsobilé plochy odečíst vzorečkem (plochy pro úřad – nezpůsobilé)
• Venkovní stavby (nemobilní) pro kulturní a společenské akce – nelze realizovat novou výstavbu, pouze
rekonstrukce (dle KN) kulturních zařízení

OBLASTI ČL. 20
g) Stezky
•

výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských
stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení,
směrové a informační tabule či interaktivní prvky

•

stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních
a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění
mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a
případně další stavební výdaje související s danou stezkou

•

doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání
odpadků, veřejné toalety) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze
kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

OBLASTI ČL. 20
g) Stezky
•

Kontrola, zda stezka neprochází INTRAVILÁNEM obce (viz územní plán obce) a mimo území lesa

•

Značení – postačí souhlas vlastníků k pozemku, na kterém je umístěno

OBLASTI ČL. 20
h) Muzea a expozice pro obce
•

rekonstrukce/obnova /rozšíření budov a ploch pro realizaci
výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety)

•

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

•

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní
mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% výdajů,
ze kterých je stanovena dotace

•

nákup nemovitosti

Plánovaná aktualizace pro rok 2021
•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení, jsou: výpůjčka

OBLASTI ČL. 20
h) Muzea a expozice pro obce
•

NEZPŮSOBILÉ – exponát – vystavovaný předmět (jakýkoliv), památné obrazy, vystavované oblečení, nákup expozičních dat

•

ZPŮSOBILÉ – stojany na expozice (např. i na kroje), audiovizuální technika – hologramy, digitální databáze

•

https://www.cz-museums.cz/adresar/

DOTAZY

DĚKUJI ZA POZORNOST

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
Praha 1 – 110 00
info@szif.cz

