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Vyhlášené programy v roce 2016/2017 

 Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2017 

 Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2017 

 Program podpory financování akcí s podporou 
EU pro obce do 3 tis. obyvatel 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2017 

 DT 1: pro obce do 3 tis. 
obyvatel 

 investiční dotace na realizaci 
rozvojových záměrů obcí  

 obnova a výstavba vybraných 
prvků venkovské zástavby, 
infrastruktury a občanské 
vybavenosti 

 rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací a další doprovodné 
infrastruktury 

DT 2: pro svazek obcí 

 neinvestiční dotace na činnosti 
manažerů/poradců venkovských 
mikroregionů zajišťující 
vzdělávací a poradenské aktivity 
v oblasti rozvoje venkova 
a obnovy vesnice 

 alokace programu: 20 mil. Kč 

 lhůta pro podávání žádostí: 24. 1. 2017 - 3. 2. 2017 
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Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2017 

 

[OBLAST BUNĚK] 

80 žádostí 

117 žádostí 
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Celková alokace

Schválené

Podané

mil. Kč 

Souhrnný stav čerpání DT č. 1 
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environmentálního řízení a auditu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  
Tematické zaměření schválených projektů DT č. 1 

Bezpečnost dopravy 
(chodníky, cyklostezky, 

mostky, lávky) 

Stavební úpravy 
veřejných budov; 

veřejné prostranství 

Rekonstrukce škol 

Sport 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2017 

 

[OBLAST BUNĚK] 

17 žádostí 

17 žádostí 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Celková alokace

Schválené

Podané

mil. Kč 

Souhrnný stav čerpání DT č. 2 
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Program na podporu přípravy  
projektové dokumentace 2017 

 
DT 1: pro obce a svazky obcí  

 investiční dotace na vypracování 
projektové dokumentace  
na realizaci plánovaného záměru  
v rámci IROP, OPŽP  
a programů Interreg 

 

 

 

 

DT 2: pro klastry 

 investiční dotace na vypracování 
projektové dokumentace  
na realizaci plánovaného záměru 
v rámci OP PIK, OP Z, 
Horizont 2020 a Komunitárních 
programů  

 

 
 alokace programu: 15 mil. Kč 

 lhůta pro podávání žádostí: 24. 1. 2017 - 3. 2. 2017 
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environmentálního řízení a auditu 

Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2017 

[OBLAST BUNĚK] 

30 žádostí 

32 žádostí 
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Celková alokace

Schválené

Podané

 mil. Kč 

Souhrnný stav čerpání DT č. 1 
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Program na podporu přípravy projektové dokumentace 
Tematické zaměření schválených projektů DT č. 1 

ČOV a 
protipovodňová 

opatření 

Rekonstrukce škol 

Bezpečnost dopravy 
(chodníky, 

cyklostezky) 

IZS 

O
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í  
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Program na podporu přípravy  
projektové dokumentace 2017 

[OBLAST BUNĚK] 

9 žádostí 

9 žádostí 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Celková alokace

Schválené

Podané

mil. Kč 

Souhrnný stav čerpání DT č. 2 
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environmentálního řízení a auditu 

Program podpory financování akcí s podporou 
EU pro obce do 3 tis. obyvatel 

Cíl programu: 

 Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí 
prostřednictvím poskytování investičních dotací na 
kofinancování vlastního podílu příjemce při 
čerpání dotací z fondů EU 

 

Okruh příjemců: 

 Obce do 3. tis. obyvatel a dobrovolné svazky obcí  

 Dobrovolné svazky obcí (členská obec DSO s počtem obyvatel nad  

3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu) 
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environmentálního řízení a auditu 

Program podpory financování akcí s 
podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel 

Alokace programu: 36 mil. Kč 
 
Investiční dotace na úhradu vlastního podílu příjemce max. do 
výše 80% v rámci  vymezených specifických cílů:  
  
 Integrovaného regionálního operačního programu 
 Operačního programu Životní prostředí 
 Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  
 Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
 
Výše dotace: 
 Minimální výše dotace: 100 tis. Kč 
 Maximální výše dotace: 3 mil. Kč 
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environmentálního řízení a auditu 

Program podpory financování akcí s 
podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel 

V únoru 2017 RK schválila aktualizaci podmínek programu: 

 

1. Úprava lhůty registrace projektové žádosti na 1.1.2016 
(původní podmínka registrace v systému OP od 1. 8. 2016)  

 

2. Tematické rozšíření programu (rozšíření o SC 5.1 - Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie v rámci OP ŽP) 
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environmentálního řízení a auditu 

Program podpory financování akcí s 
podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjem žádostí 3. 4. 2017 – 31. 10. 2017 

Schválení projektů v ZK 

15. 6. 2017 

14. 9. 2017 

14. 12. 2017 
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Územní dimenze v MSK 

cílené výzvy  

integrované nástroje 

 Integrovaná teritoriální investice (ITI)  

 1 x území ostravské aglomerace 

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

 12x území Místních akčních skupin  

 Regionální akční plán MSK  
(RAP MSK) 

 Krajský a Místní akční  
plány vzdělávání (KAP, MAP) 
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Regionální stálá konference MSK 

Zástupce 
krajské sítě 
MAS, NNO, 

ASZ (3) 
Zástupce 

KHK, 
podnikatels

kého 
sektoru, ÚP 

(3)  

Zástupce 
RIS3, 

akademické
ho sektoru 

(2) Zástupce za 
venkov SMS 
a SPOV (2) 

Zástupci 
malých 
měst (3) 

Zástupci 
středně 
velkých 
měst (3) 

Zástupce 
Integrované 

územní 
investice (1) 

Zástupci 
kraje (5) 

Stálí hosté 
(MMR, 
CRR) 

Poradní 
skupiny 

RSK MSK 
(22) 
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environmentálního řízení a auditu 

Regionální stálá konference MSK 

 Partnerství 
 Územní dimenze 
 Spolupráce 
 Komunikace s národní úrovní 
 Absorpční kapacita regionu 
 
 
 Regionální akční plán MSK – Databáze projektových záměrů 
 

 
      

 ITI ostravské aglomerace 
 Dílčí aktivity rozvoje regionu  

(Strategie restrukturalizace MSK,ÚK, KVK, Strategie rozvoje kraje) 
 Krajské dotační programy 
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Regionální akční plán MSK 2016 
 

 Vstup pro Akční plán SRR 2017-2018  

 

 Vazba na strategii rozvoje kraje 

 

 Podklad pro plánování a obsahové zaměření výzev v 
rámci operačních programů 

 

 Témata pro zacílení národních dotačních titulů  

 

 Podklad pro přípravu krajského dotačního programu 
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environmentálního řízení a auditu 

Národní dotační tituly 
oblast dopravní infrastruktura 

Téma Národní dotační titul Typy podporovaných aktivit 
Poskytovatel 

dotace 

Místní komunikace  
a přidružená 
infrastruktura 

Podpora obnovy a rozvoje 
venkova  
(DT č. 5 Podpora obnovy 
místních komunikací) 

obnova místních komunikací, 
parkovacích  zálivů , zastávkových pruhů 
linkové osobní dopravy 

MMR 

Regenerace sídlišť 

obnova a výstavba místních komunikací, 
chodníků, cyklistických stezek, 
protihlukové stěny, odstavné a parkovací 
stání, veřejné osvětlení 

MMR 

Křížení komunikací 
 

 
výstavba, modernizace a oprava místních 
komunikací (mosty, lávky, podchody) 
 

SFDI 

 

Bezpečnost dopravy Zvyšování bezpečnosti 

výstavba a oprava chodníků, přechodů pro 
chodce, lávek a podchodů, bezbariérové 
nástupiště hromadné dopravy, nasvětlení 
přechodů 

SFDI 

Cyklistické stezky Cyklistické stezky 

výstavba  a oprava cyklistických stezek, 
zřizování jízdních pruhů na místních 
komunikacích nebo na silnicích II. a III. 
tříd 

SFDI 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Národní dotační tituly 
oblast veřejné prostranství  

Téma Národní dotační titul Typy podporovaných aktivit 
Poskytovatel 

dotace 

Veřejné 
prostranství a 
zeleň 

Zeleň do měst a obcí 
zakládání zeleně a doprovodných 
vodních prvků, rekultivace alejí, 
parků, odpočinkových ploch 

SFŽP 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  
(DT č. 2 a)Podpora vybudování a 
obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku) 

úprava veřejných prostranství, 
obnova a zřizování zeleně 

MMR 

Sakrální stavby 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  
(DT č. 4 Podpora obnovy drobných 
sakrálních staveb v obci) 

obnova: kaple, kapličky, márnice, soch, 
božích muk, křížů včetně úpravy zeleně 

MMR 

Dotace na údržbu a obnovu 
kulturních  
a venkovských prvků 

údržba a obnova: kaple (kaplička), 
křížová cesta, zvonička, boží muka, 
smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a 
sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely 
a synagogy včetně úpravy zeleně 

Mze 
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environmentálního řízení a auditu 

Národní dotační tituly 
oblast vzdělávání a volnočasové aktivity 

Téma Národní dotační titul Typy podporovaných aktivit 
Poskytovatel 

dotace 

Zařízení pro 
volnočasové  
a 
společenské 
aktivity 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  
(DT č. 2 a) Podpora vybudování a 
obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku) 

rekonstrukce nebo vybudování: cyklostezky, 
bruslařské dráhy, naučné stezky 

MMR 

Regenerace sídlišť 
rekonstrukce nebo vybudování: dětských 
hřišť a odpočinkových ploch; doplňkově 
veřejná zeleň 

MMR 

Podpora obnovy a údržby venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti  
(DT č. 2 b)Podpora obnovy a rozvoje 
venkova ) 

interiérové rekonstrukce místností pro 
spolkovou, společenskou a sportovní 
činnost (podlahy, stěny, stropy, voda, topení, 
elektroinstalace, výměna oken a dveří) 

MMR 

Rekonstrukce 
ZŠ (MŠ) 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol  
v okolí velkých měst 

rekonstrukce a modernizace stávajících budov; 
stravovací zařízení, tělocvičny, družiny  
s vazbou na navýšení kapacit  
 

MF 

Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými 
celky 

výstavba, rekonstrukce kmenových učeben ZŠ 
a MŠ (pouze Praha); stravovací zařízení, 
družiny  s vazbou na navýšení kapacit  

MŠMT 
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Děkuji za pozornost. 


