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Ostrava 

Národní dotační programy 



 Regionální politika  
 Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV)  

 Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách  

 Podpora odstraňování bariér v budovách  

 Podpora revitalizace území 

 Cestovní ruch  
 Národní program podpory cestovního ruchu  

 Bytová politika  
 Regenerace sídlišť  

 Technická infrastruktura  

 Olověné rozvody 

 Podporované byty  

 Bytové domy bez bariér 

 Státní fond rozvoje bydlení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Podpora územně plánovacích činností obcí 

Národní dotační programy 



 Cíl podprogramu: 

    Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.  

 Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí.  

 

 Alokace na podprogram pro rok 2016: 375 mil. Kč  

 

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 



Dotační tituly 

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  

4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  

5. Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 



  

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 

Dotační titul Podané žádostí Schválené žádostí  

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 50 50 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 817 235 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 54 30 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 404 156 

Podpora obnovy místních komunikací 1 008 280 

Celkem 2 333 751 



 Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo 

stav nebezpečí 

 Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav 

nebo stav nebezpečí 

• Příjemce dotace:   obec, kraj  

• Výše dotace:   DT č. 1:  až 90% (obce), až 85% (kraje) 

    DT č. 2: až 70% (obce), až 40% (kraje) 

 

Alokace pro každý rok DT č. 2:  50 mil. Kč  

V případě stavu nouze či nebezpečí = Vláda ČR schválí strategii = navýšení.  

 

Obnova obecního a krajského majetku po 

živelných pohromách 



Podpora odstraňování bariér v budovách 

 Podprogram:  Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou 

službou a městských a obecních úřadů 

 Odstraňování bariér v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny.  

• Příjemce dotace:  obec, kraj 

• Výše dotace:   do 50% uznatelných nákladů na akci  

 

Podprogram EUROKLÍČ 2016 
 Dostupnosti veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů) 

pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

• Příjemce dotace:  nezisková organizace 

• Výše dotace:  do 100% uznatelných nákladů na akci  

 

Alokace pro rok 2016: 20 mil. Kč 



Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách 

 Cíl podprogramu: 

    Cílem programu je připravit území tak, aby je bylo možné znovu 

plnohodnotně využít v další rozvoji obce a zamezit tak vzniku nebo rozvoji 

oblastí se sociální segregací..  

 Příjemci podpory:   obce  

 Alokace na podprogram pro rok 2016:  100 mil. Kč  

 Výše podpory:   až 80% celkových uznatelných nákladů a 

zároveň maximálně do 5 mil Kč na jednu obec 

 

 



Základní podmínky: 

• Obec musí mít ve svém katastru SVL dle Analýzy sociálně vyloučených 

lokalit ČR 

• Obce musí mít objekt určený k demolici ve svém vlastnictví. 

• Objekt nesmí být zatížen žádnými závazky. 

• Objekt musí složit k bydlení, ubytování nebo rekreaci 

• Nutné platné povolení pro odstranění stavby v době vydání Rozhodnutí 

• Obec musí mít zpracovaný Projekt následného využití revitalizovaného 

území, jehož obsahem je celkové řešení lokality s nevyhovující 

nemovitostí. 

• Podporu nelze použít pro již započaté akce (tam kde je podepsána 

smlouva o dílo před podáním žádosti). 
 

 

 

Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách 



1. Výzva k předkládání žádostí 

2. Hodnocení 

• Formální – forma dodání (vazba), počet příloh, 
datum přijetí 

• Věcné – obsahová část dokumentace 

3. Jednání hodnotitelské komise 

4. Schválení rozhodnutím ministryně 

5. Zveřejnění výsledků na www.mmr.cz 

Administrace programů 

http://www.mmr.cz/


Administrace žádostí PORV 

„Nerozebiratelná“ podoba žádosti 



Mgr. Ján Janiga  

Jan.janiga@mmr.cz 

224 864 006 

Přeji Vám mnoho úspěchů. 
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