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Národní regionální programy v roce 2011

Program obnovy a rozvoje venkova

Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou pohromou

Bezbariérové obce



Podpora obnovy a rozvoje venkova

� Rok schválení programu 2009

� Doba realizace programu               2010 až 2014

� Termín vyhodnocení programu 31.12.2015



Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační tituly

� č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

� č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obcikomunitního života v obci

� č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a 
rozvoji venkova

� č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních      
staveb v obci

� č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do 
života obce a společnosti



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Příjemce:

obce do 3000 obyvatel, svazek obcí obce do 3000 obyvatel, svazek obcí 

Forma podpory:

dotace do 70% celkových nákladů akce s limitem 
min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč 



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Základní podmínky pro zapojení do programu:
Sakrální stavba
� je umístěna v katastrálním území obce, 
� není prohlášena kulturním památkou, není prohlášena kulturním památkou, 
� je v majetku obce.

Příklady:

· kaple, kaplička,
· socha,
· boží muka, kříž,
· úprava prostranství v okolí drobných sakrálních       

staveb.



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Přihlášení do programu:
V termínu vyhlášení výzvy předložit:
� elektronickou a písemnou žádost o poskytnutí dotace,
� doklad o vlastnictví majetkudoklad o vlastnictví majetku
� předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný 

podle věcných položek
� prohlášení, že stavba není prohlášena kulturním 

památkou, 
� technickou zprávu a situaci stavby z projektové 

dokumentace
� dokumentaci vyžadovanou dle zákona č. 183/2006 

Sb.



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Organizační zajištění programu:

� vyhodnocení žádostí dle daných kriterií
� projednání v hodnotitelské komisi programuprojednání v hodnotitelské komisi programu
� schválení seznamu akcí ministrem pro místní rozvoj
� registrace akce
� rozhodnutí o poskytnutí dotace
� pokyn k nastavení rozpočtového limitu
� závěrečné vyhodnocení akce



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci   

Realizace programu v roce 2011

Dotace poskytnuta na                180 akcí  Dotace poskytnuta na                180 akcí  

Celková výše dotací 33 mil. Kč 



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Program v roce 2012

� vyhlášení programu počátkem prosince 2011,
� příjem žádostí cca 2 měsícepříjem žádostí cca 2 měsíce
� předpokládaný objem finančních prostředků
� realizace akcí v roce 2012



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Informace o programu

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-
Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2011/Podpora-

obnovy-a-rozvoje-venkova



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Ukázky staveb realizovaných v rámci programu



Obec Nechvalice
Oprava kapličky na Březí



Obec Nechvalice
Oprava kapličky na Březí



Obec Haňovice
Restaurování pískovcového kříže v Haňovicích, místní část Kluzov

Stav před 
opravou

Stav po restaurování



Obec Haňovice
Restaurování pískovcového kříže v Haňovicích, místní část Kluzov



Obec Lhota – Vlasenice
Oprava kapličky v obci Lhota - Vlasenice



Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


