
Dotační politika Jihočeského kraje

a Program obnovy venkova
XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO 

KRAJE v Táboře



Program obnovy venkova Jihočeského kraje 

v roce 2017  (dále jen POV JK 2017) byl 

vyhlášen jako jeden z dotačních programů 

Jihočeského kraje pro rok 2017 usnesením             

č. 365/2016/ZK-25 dne 22. 9. 2016               

Tímto usnesením byla schválena i pravidla 

programu.

Výši alokace pro POV JK 2017 vyčleněná                

v rozpočtu Jihočeského kraje činí 100 mil. Kč.



Kdo může žádat o dotaci z POV JK 2017

- obec Jihočeského kraje

-mikroregion se sídlem na území Jihočeského kraje v právní formě

dobrovolného svazku obcí nebo zájmového sdružení právnických

osob založeného do 31. 12. 2013,

- obec Jihočeského kraje, je-li nositelem regionálního projektu pro

více obcí na základě uzavřené smlouvy o spolupráci či jiné obdobné

smlouvy.



V jakých opatřeních může žadatel žádat                     

o dotaci z POV JK 2017

OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské

vybavenosti

Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a

zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních

komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších

stezek

Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově

OPATŘENÍ 2: Dotace na společné integrované projekty

Dotační titul 7: Společné integrované projekty

OPATŘENÍ 3: Dotace úroků z úvěrů

Dotační titul 8: Dotace úroků z úvěrů



Důležité termíny

• Zveřejnění výzvy: 23. 9. 2016 

• Termín pro podávání žádostí: 24. 10. - 31. 12. 2016 (přijato cca 655 žádostí)

• Kontrola, hodnocení a výběr žádostí, rozhodnutí o přidělení dotace: 1. 1. 2017 – 31. 5. 

2017 (probíhá, opravy do 7 dnů, ZK 11.5.2017)

• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (včetně případných dodatků smlouvy, které 

podléhají schválení zastupitelstva kraje): 1. 6. 2017 – 31. 10. 2017

• Realizace akce/projektu (uznatelnost výdajů): 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

• Monitoring a kontrola realizace akce/projektu: od vyúčtování do konce udržitelnosti 

akce/projektu

• Vyúčtování, vyhodnocení akce/projektu: 1. 6. 2017 – 10. 1. 2018



Kde se dozvím, že jsem obdržel 

dotaci a v jaké výši

Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje

poskytnuta dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, bude zveřejněn na:

a) internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu

b) internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

https://pov.kraj-jihocesky.gov.cz



Pozor

•Souběh dotací na jednu akci z několika dotačních titulů POV či jiných dotačních

programů kraje není přípustný.

•Příjemce dotace musí mít movitý nebo nemovitý majetek, k němuž se váže

dotace, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva

V případě mikroregionu jako příjemce dotace musí tuto podmínku splnit členské

obce mikroregionu, které se dané akce účastní.

Výjimka pro DT 8 a věcná břemena

• Pozor na cizí pozemky – souhlasy. A zase výjimky pro VO, rozhlas, kanalizaci či

vodovod.

• Výběr dodavatele, zveřejnění na profilu zadavatele a další zákony!

• Udržitelnost 3 roky, archivace 10 let.

• Uznatelnými výdaji akce jsou pouze výdaje vzniklé v době realizace akce

(nejdéle v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017).

• Pozor na neuznatelné výdaje!

• Čtěte sdělení od nás.

•Pročtěte si pozorně pravidla!



Smlouva o poskytnutí dotace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje o schválení dotace v rámci opatření 3 bude příjemci zaslán

návrh smlouvy o poskytnutí dotace.

V případě opatření 1 a 2 je žadatel před sepsáním příslušné dotační smlouvy povinen do termínu stanoveného

správcem programu: ZMĚNY

– Oznámit správci programu požadovaný charakter přidělené dotace (investiční/neinvestiční či její rozdělení), 

došlo-li ke změně proti žádosti.

– Písemně zaslat sdělení k DPH, číslu účtu příjemce, zástupci žadatele či jiným nepodstatným a podstatným 

náležitostem, došlo-li ke změně proti žádosti.

– Písemně oznámit odstoupení od své žádosti či v případě, že přidělená dotace byla nižší než původně obec 

či mikroregion požadovaly, úpravu parametrů podporované akce (včetně jejich hodnot), proti údajům 

uvedeným v žádosti, pokud nezasáhnou do minimálních podílů dle jednotlivých dotačních titulů. 

– V případě akcí stavebního charakteru, není-li žadatel (příjemce dotace /u mikroregionu členská obec, která 

se akce účastní/) vlastníkem pozemku dotčeného stavebním záměrem, doložit doklad prokazující právo 

zřídit na cizím pozemku stavbu a mít jej minimálně po dobu udržitelnosti akce. 

 Změna nezaslána - návrh smlouvy

Přečtěte si důkladně návrh smlouvy.



Důležité kontakty

Správce programu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního 

plánování, stavebního řádu a investic, oddělení  regionálního rozvoje

Ing. Eva Povišerová, tel.: 386 720 425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Vendula Jelínková Hůlková,  tel.: 386 720 188, e-mail: jelinkova@kraj-jihocesky.cz

Jitka Maurerová,  tel.: 386 720 213, e-mail:  maurerova@kraj-jihocesky.cz 

Pavlína Kučerová, tel.: 386 720 167, e-mail: kucerova2@kraj-jihocesky.cz

Ing. Etela Hortová,  tel.: 386 720 522, e-mail: hortova@kraj-jihocesky.cz



Další dotační programy Jihočeského kraje

 Dne 13.1.2017 bylo ukončeno podávání žádostí do dotačních programů

Jihočeského kraje v rámci tzv. 1. vlny.

 Probíhá kontrola došlých žádostí a jejich hodnocení (schválení v ZK dne

23.3.2017 nebo 11. 5. 2017).

 Rada kraje dne 12.1.2017 vyhlásila další dotační programy z tzv. 2. vlny.

 Od 13.1.2017 jsou tyto programy zveřejněny na webových stránkách kraje

(www.kraj-jihocesky.cz v sekci DOTACE, FONDY EU, podsekce Programové

dotace Jčk – Aktuální výzvy). Lze vše stáhnout a vyplnit, ale nelze odeslat!

Termín pro odeslání začíná běžet dne 13.2.2017 a končí 24.2.2017 ve 12:00

hodin, kdy musí být jak elektronická verze žádosti (elektronicky odeslána) tak i

písemná verze žádosti na podatelně KÚ Jčk.

 Žádosti 2. vlny bude schvalovat zastupitelstvo 11.5.2017 nebo 22.6.2017.

Po schválení v zastupitelstvu budou hned následující den na stránkách kraje

zveřejněny úspěšné a neúspěšné žádosti, následovat bude podpis smluv

s příjemci a poskytnutí dotace.

http://www.kraj-jihocesky.cz/


Děkuji za pozornost


