
 

 

Grant programu regionservis na podporu rozvoje malých obcí 
 

POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 
 
Obecná ustanovení: 
Grant programu Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které pravidelně navštěvují akce pořádané naší 
společnosti, financování grantu probíhá formou kumulace kapitálů z registračních poplatků, které hradí účastníci na 
krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč včetně DPH 19%. Jelikož setkání pořádané 
společnosti Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, partnerských společností, chceme 
využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková částka, jenž bude rozdělována 
v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2007 odhadujeme výnosy ve výši cca 
200.000 - 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo Grant zrušit či změnit, upravit apod.  a to vždy na 
uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat, jedná se o prostředky soukromé 
společnosti.  
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 20%  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální podíl dotace na projektu 30% 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální podíl dotace na projektu 50% 

 
Postup výběru vítěze:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou.  
 
Datum uzávěrky podání projektů na „GRANT REGIONSERVIS 2007“: 31. prosince 2007 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace: do konce roku 2008 (resp. do 1. poloviny roku 2008) 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
Podporované priority v roce 2007:  

1. Bezdrátový rozhlas  

2. Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů)  

3. Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, atd.) 

4. Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky 

5. Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení) 

6. Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu obce 

 

ZCELA NEVHODNÉ ŽÁDOSTI jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, 
nákladů na povolení atp. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt ! 
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Nezisková organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří řádně uhradili poplatek a registrovali se tak 
do grantu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
Časté dotazy: 
 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 
Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej 
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 
Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. výměnu veřejného osvětlení celé obce, budete 
potřebovat sumu 500.000,- Kč. Můžete žádat aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze 
v případě, že projekt není dále financován jinou dotací ! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní  mobiliář za 
stovky tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o 
naší dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů ? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 
Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá ? 
Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis profinancuje Váš projekt dle uvedených podmínek formou 
předfakturace nákladů na realizaci projektu.   
 


