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Republika bude tak pevná, jak zdravé
a silné budou její obce
Rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí
ČR Františkem Luklem. V jakém stavu podle 
vás jsou regiony – především malé obce a měs-
ta v ČR – na přelomu roku 2015/2016?

Malé obce jsou kostrou územní samosprávy naší země. Česká republika bude tak pevná, jak 
zdravé a silné budou její obce. Zatím se zdá, že nám nehrozí žádná větší infekce. Je to dáno pře-
devším tím, že starostky a starostové našich obcí neztrácí optimismus ani zdravý rozum. Většinu 
problému řeší...... Celý rozhovor naleznete zde.

Připravili jsme pro vás, co často hledáte

Chci vložit žádost o dotaci do 
systému MS2014+

Chci zjistit, jaká dotace
by pro mě byla vhodná 

Chci se inspirovat
úspěšnými projekty

Seznam vyhlášených národních dotací

► Podpora bydlení

► Podpora obnovy a rozvoje venkova

► Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu

► Podpora územně plánovacích činností obcí

► Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Máte v obci nedostatek míst v
mateřských školkách?

Podpoříme rekonstrukci, stavbu či pořízení vybavení, aby byla 
zajištěna dostatečná kapacita míst v zařízeních pro děti. Máme pro 
vás připraveno přes 2,9 miliardy korun.

Evropský Habitat v Praze se blíží!
MMR pořádá tuto akci ve dnech 16. až 18. března 2016  
v Kongresovém centru Praha. Hlavním tématem konference bude 
bydlení v životaschopných městech. S doprovodným programem 
můžete přijít i vy. Více čtěte zde.

Potřebujete peníze na demolice
zchátralých budov? MMR vám je
poskytne!?

Více informací naleznete ve videominutě Karly Šlechtové.

Přečíst více
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Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
http://www.smocr.cz/cz/svaz-mest-a-obci-cr/organy-svazu/predseda/rozhovor-s-frantiskem-luklem-republika-bude-tak-pevna-jak-zdrave-a-silne-budou-jeji-obce.aspx
https://mseu.mssf.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mapa-projektu
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Karla-Slechtova-Na-podporu-bydleni-poskytneme-v-pristim-roce-pul-mili
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Na-obnovu-venkova-ma-Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-pripraveno-375-mil
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Na-podporu-cestovniho-ruchu-ma-Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-priprave
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministryne-Slechtova-vychazi-vstric-malym-obcim-vyhlasujeme-vyzvu-na
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-ma-50-milionu-pro-obce-postizene-ziveln
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Jedinecna-moznost-prezentace-na-konferenci-OSN-v-Praze
https://www.youtube.com/watch?v=6nHSfZG4jQw&feature=youtu.be
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
https://ur833.enketo.kobotoolbox.org/webform
http://www.europeanhabitat.com/
https://www.facebook.com/Ministerstvopromistnirozvoj/?ref=hl
https://twitter.com/mistnirozvoj
https://www.youtube.com/channel/UCgeZYeHGUjnnx8Hbron-FTg

