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Podprogram  

Podpora obnovy a rozvoje 

venkova (PORV) 



Cílem podprogramu je 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 dotace  obce do 3 tis. obyvatel  

   svazky obcí 

Cíl podprogramu a příjemci dotace:  



Dotační tituly 

DT č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

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

DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

DT č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

NOVINKA 

DT č. 4  Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  

 – bude letos opět vyhlášen 



Dotační tituly 

571 

DT/žádosti podané schválené podané schválené 

DT č. 1 63 63 61 61 

DT č. 2 1 136 318 1 071 214 

DT č. 3 80 44 76 35 

DT č. 4 359 146 

celkem 1638 1208 

2012 2013 



Rok   státní rozpočet (v Kč)  

2012   160 000 000,-   

2013   100 000 000,-   

2014     80 000 000,-  původní návrh č. 1  

   65 000 000,-  původní návrh č. 2   

2014   115 000 000,-  nový návrh 

Finance ze státního rozpočtu 



max. výše dotace  400 000,- Kč  

min. spoluúčast  30%  

dotace na:  

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, 
předškolní zařízení, kulturní zařízení apod.),  

- úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,  

- rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity 
(hřiště, klubovny, cyklostezky, in-line dráhy, naučné stezky apod.). 

 

 

DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže 

do komunitního života v obci 



 

Dotace na:  

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. 
radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, 
sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby);  

- obnovu a zřizování veřejné zeleně;  

- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného 
osvětlení;  

- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti 
s umístěním v soutěži.  

 

DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice 

roku 



DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice 

roku 

stuha / dotace

původní - snížený - 

návrh pro vítěze 2013

NOVÝ návrh pro 

vítěze 2013

1. místo* v celostátním kole - Vesnice roku 2013 1 000 000 2 000 000

2. místo* v celostátním kole 950 000 1 900 000

3. místo* v celostátním kole 900 000 1 800 000

Zlatá stuha* - vítěz krajského kola 500 000 1 000 000

Modrá stuha 300 000 600 000

Bílá stuha 300 000 600 000

* součet dotace za krajské a celostátní umístění



Priorita ministra: 

•  Maximální rychlá a dostupná pomoc při řešení 

povodňových škod 

•  85 % dotace 

Povodňové programy MMR ČR 



Dotace krajům až do výše 50 % (85 %) celkových nákladů.  

Dotace obcím až do výše 90 % celkových nákladů. 

Věcné zaměření: školská, sociální, sportovní, zdravotnická a kulturní 

zařízení, vodohospodářské stavby 

Příjem žádostí: 

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 

stav – 20. 8. – 31. 12. 2013 

DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 

stav – 20. 8. – 30. 9. 2013 

Program obnovy obecního a krajského majetku 



V rámci Strategie obnovy území budou vyhlášeny programy: 

•  Podpora výstavby obecních nájemních bytů 

Max. 600 tis., respektive 1 mil. za zničený byt 

•  Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám 

Příspěvek 150 tis. na domácnost, které byl zničen byt 

 

Podpora bydlení 



Programy SFRB: 

•  Zvýhodněný úvěr pro obce na opravu bytů 

50 % nákladů, splatnost 10 let, 1% úrok 

•  Zvýhodněný úvěr pro fyzické osoby na opravu bytu 

Max. 150 000, splatnost 10 let, 2% úrok 

•  Zvýhodněný úvěr pro fyzické osoby na výstavbu bytu 

Max. 850 000, splatnost 20 let, 2% úrok 

Podpora bydlení 



Program má dva podprogramy a to podprogram „Podpora bydlení  - 

krizový stav“ a podprogram „Podpora bydlení – s nevyhlášeným 

stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem“.  

Oba podprogramy obsahují tři dotační tituly: 

DT č. 1 Náhradní ubytování  

DT č. 2 Odstranění stavby pro bydlení  

DT č. 3 Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu  

 

MMR refunduje obcím náklady spojené s výše uvedenými výdaji. 

Občané žádají o peníze obec. 

 

Program Podpora bydlení při živelní 

pohromě 

 



• přijato 988 žádostí za 31,2 mil. korun 

• proplaceno 22,9 mil. korun 

 

 

Aktuální stav 



Podrobné informace na www.mmr.cz. 

Děkuji za pozornost. 


