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Programové období 2014+

Územní dimenze podle Dohody
„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z
programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak
konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také
zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu
k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického,
sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření
intervencí v programech financovaných z ESIF bude respektovat
specifická hlediska.“

Realizace územní dimenze
1. Individuálními projekty v rámci cílených výzev
2. Integrovanými nástroji:
Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská,
Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká aglomerace.
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – zahrnují funkční území tzv.
regionálních pólů rozvoje (Karlovy Vary, Liberec – Jablonec n. N., České
Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav).
Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) – v souladu s Nařízeními EK
realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin
(cca 180 MAS). Jednotlivé MAS budou předkládat na MMR strategie CLLD,
které podpoří rozvoj vybraných území.

Povinná struktura strategie CLLD
Popis území a zdůvodnění výběru
Analytická část
 Socio-ekonomická analýza
 SWOT analýza
 Analýza problémů a potřeb

Strategická část
Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
(opatření se skládá z jedné nebo více aktivit)
Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie
cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
Vazba na strategické dokumenty
Akční plán obsahující popis programových rámců včetně principů
pro určení preferenčních kritérií
Vazba na horizontální témata

Implementační část
Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr
projektů s uvedením plánované personální kapacity
Popis animačních aktivit
Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a
přeshraniční spolupráce
Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a
evaluaci)

Přílohy
Finanční plán a indikátory pro programové rámce
Mapa území a seznam obcí
Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Analýza rizik
Čestné prohlášení
Osvědčení o standardizaci MAS

Informace k výzvě
na předkládání strategií (CLLD)
Jednotlivé MAS budou předkládat strategie CLLD na MMR.
Vyhlášení výzvy: 1. 8. 2015
Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2015

Metodický základ
Proces vyhlášení výzvy, hodnocení a schvalování SCLLD upravuje Metodický
pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 –
2020 (MPIN).
Aktualizace MPIN
– K 31. 7. 2015 bylo k vybraným okruhům ve vztahu k CLLD vydáno Metodického
stanovisko ministryně pro místní rozvoj
– Příští týden vydání aktualizované verze MPIN
Odkaz na elektronickou verzi MPIN:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika
-vyuziti-integrovanych-nastroju

Obsah výzvy – základní údaje
Obsah musí být v souladu s datovými položkami MPIN (příloha č. 9).
- Základní položky – identifikace výzvy (název, číslo)
- Datum vyhlášení výzvy - 1. 8. 2015
- Datum zpřístupnění žádosti o podporu - 1. 9. 2015
- Datum zahájení příjmu žádostí - 1. 9. 2015
- Datum ukončení příjmu žádostí - 31. 12. 2015
Období pro příjem žádostí je možné prodloužit (odhad 3-4/2016).
Z nařízení 1303/2013, čl. 33, odst. 4, vyplývá povinnost: „První kolo výběru
strategií Komunitně vedeného místního rozvoje se dokončí do dvou let ode dne
schválení Dohody o partnerství“ – 26.8. 2016.

Obsah výzvy – věcné zaměření
- Základní identifikace SC/opatření programů, z nichž mohou být SCLLD
podpořeny (IROP, OPZ, OPŽP a PRV)
- Celková alokace na SC/opatření
- Slovní popis algoritmu přidělení alokace na MAS
- Indikátory – interní indikátory, nad rámec PD
- Doplňující kritéria ŘO pro fázi věcného hodnocení
- Proces hodnocení a schvalování SCLLD – v souladu s MPIN

Vyhlášení výzvy - shrnutí
Zveřejnění výzvy viz stránky dotace EU, záložka „výzvy a akce“
http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci, NS MAS, webové stránky ŘO.
Otevření výzvy a zpřístupnění formulářů žádosti v ISKP14+ (portál konečného
příjemce MS2014+) - k 1.9.2015
Po datu zpřístupnění žádosti o podporu v ISKP14+ si mohou všechny MAS (i
dosud „nestandardizované“) připravovat žádost o podporu SCLLD v ISKP14+.
Finalizovat a odeslat žádost bude možné až po obdržení Osvědčení o
standardizaci (MZe).

Národní dotační programy ve správě MMR
 Regionální politika
 Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
 Podpora odstraňování bariér v budovách

 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
Výzvy pro podávání žádostí o dotace na rok 2016:
září 2015 – leden 2016.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Cíl podprogramu:
Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram
předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při
obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
 Příjemci podpory:
Vymezeni a specifikováni pro každý dotační titul zvlášť. Obecně se
jedná o obce do 3 tis. obyvatel či svazky obcí.
 Alokace na podprogram pro rok 2016 (plán):

400 mil. Kč

však

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci
 Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
•

Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku.

•

Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěže (600 tis. – 2 mil. Kč).

•

Do 80% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty zaměřené na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.).
- Komplexní úpravu veřejných prostranství.
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně.
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení.
- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty zaměřené na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení).
- Úpravu veřejných prostranství.
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně.
- Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji
venkova
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na:
- Prezentaci úspěšně realizovaných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.
- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.
- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí změřeného na obnovu
a rozvoj venkova.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč.

•

Do 70% uznatelných nákladů na akci.

•

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- Kaple a kapličky.
- Sakrální sochy.
- Boží muka a křížky.
- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb.

(stavby, které jsou ve vlastnictví obce, nejsou zapsané na Ústředním seznamu
kulturních památek, nejsou ve vlastnictví církve)

Podpora obnovy a rozvoje venkova
NOVÝ DOTAČNÍ TITUL
Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací
•

Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí.

•

Výše dotace: maximálně 1 mil. Kč.

•

Do 50% uznatelných nákladů na akci.

•

Budou podporovány akce zaměřené na rekonstrukci místních komunikací, jejich
součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

Alokace pro rok 2016 (plán):

200 mil. Kč

Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách
 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
•

Žadatel:

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.

Podpora odstraňování bariér v budovách
Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou
a městských a obecních úřadů
Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách
v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny.
•

Žadatel:

obec, kraj.

•

Výše dotace:

do 50% uznatelných nákladů na akci

Podprogram EUROKLÍČ 2015
Cílem podprogramu je přispět k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
pro osoby se sníženou schopností pohybu.
•

Žadatel:

nezisková organizace.

•

Výše dotace:

do 100% uznatelných nákladů na akci.

Alokace pro rok 2016: 15 mil. Kč

Národní program podpory cestovního ruchu 2016 - 2020
• Podprogram Cestování dostupné všem
 Infrastruktura
 Centra služeb pro turisty vč. bezbariérových opatření
 Navigační a informační systémy pro handicapované
 Propagace výsledků projektu
• Oprávnění žadatelé / podporované aktivity:
 Podnikatelské subjekty / investiční aktivity.
 Samosprávné subjekty / investiční aktivity.
 Destinační společnosti (samosprávné subjekty) / marketingové aktivity.
• Dotace ze státního rozpočtu max. 50%, min. 50% vlastní zdroje.
• Maximální celková poskytnutá dotace pro region 20 mil. Kč (samosprávné
subjekty).
• Veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis.
• Max. 2 leté projekty (dotace musí být čerpána v prvním roce).

Podpora bydlení
Podprogramy / alokace pro rok 2016 (plán):
Regenerace sídlišť / 150 mil. Kč
Technická infrastruktura / 20 mil. Kč
Olověné rozvody / 10 mil. Kč
Podporované byty / 400 mil. Kč
Bytové domy bez bariér / 150 mil. Kč

Podpora bydlení
Regenerace sídlišť
Regenerace veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu min.
150 bytů (sídliště postavené v letech 1945 – 1990), (zkvalitnění technické a dopravní
infrastruktury, parkovací stání, dětské hřiště, úpravy zeleně, veřejné rekreační plochy).

•

Žadatel:

obec.

•

Výše dotace:

do 70% uznatelných nákladů na akci, max. 4 mil. Kč.

Technická infrastruktura
Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu
bytových domů, RD (kanalizace, vodovod, komunikace).
•

Žadatel:

obec.

•

Výše dotace:

max. 80 tis. Kč / 1 zainvestovaný stavební pozemek.
(de minimis)

Podpora bydlení
Olověné rozvody
Výměna domovních olověných rozvodů = snížení obsahu olova v pitné vodě.
• Žadatel:
vlastník nebo spoluvlastník či společenství vlastníků
bytových jednotek.
•

Výše dotace:

20 tis. Kč / 1 bytová jednotka (de minimis).

Podporované byty
Cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (min. 20 let).
• Žadatel:
DT č. 1 – Pečovatelský byt:

FO podnikající nebo PO vč. obcí.
pro 65+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)
DT č. 2 – Vstupní byt:
pro osoby v nepříznivé sociální situaci
550 tis. Kč / byt (de minimis)
DT č. 3 – Komunitní dům seniorů: p
ro 60+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)

Podpora bydlení
Bytové domy bez bariér
Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a
výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny.

•

Žadatel:

spolu/vlastník bytového domu nebo, nebo společenství
vlastníků, nebo spolu/vlastník jednotky vykonávající
činnost správce v bytovém domě.

•

Výše dotace:

do 50% uznatelných nákladů na akci, max. však:

(de minimis)
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k
výtahu,
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu,
c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.

Podpora sociálního bydlení ze SFRB
 Program Nový PANEL 2013+ NV 468/2012 – úvěr na opravy a modernizace
bytových domů.
 Úroková sazba:
 Alokace pro rok 2015:

0, 75% až 2, 75% (od 10 do 30 let)
700 mil. Kč

 Program Výstavby nájemních bytů – zvýhodněný úvěr při výstavbě
nájemních bytů pro nájemce z cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním
postižením, nízkými příjmy a postižené živelní pohromou).
 Výše úvěru:
 Alokace pro rok 2015.

max. 70% rozhodných výdajů
200 mil. Kč

Podpora sociálního bydlení ze SFRB
 Program Záruky NV 370/2004 Sb. – ručení za splácení úvěrů na výstavbu
nájemních bytů.
 Výše záruky:
 Výše jistiny:

až do 70% výše jistiny
až 1, 5 mil. Kč,
až 1, 8 mil. Kč pro obce, kde je součástí
výstavby infrastruktura

 Program 150 NV 28/2006 Sb. – úvěry pro mladé na opravy a modernizaci
vlastního bydlení.
 Max. výše úvěru na žadatele:
 Alokace pro rok 2015:

150 tis. Kč
100 mil. Kč

 Program JESSICA podle IOP – úvěry na revitalizace deprivovaných zón
měst.
 Výše úvěru:
 Alokace pro rok 2015:

1 – 120 mil. Kč
570 mil. Kč

Dotace pro nestátní neziskové organizace
•

Žadatel:

nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR
(občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové
sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy).

do 70% uznatelných nákladů.
• Výše dotace:
• Oblasti podpory:
a) Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání
staveb.
b) Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů.
c) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.
d) Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni.
e) Podpora činnosti Horské služby ČR.

Přeji Vám mnoho úspěchů.
Ing. David Koppitz
ředitel odboru regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mob. 731 445 556
david.koppitz@mmr.cz
www.mmr.cz

