Nejčastější otázky / odpovědi
Doplňující informace, resp. odpovědi na nejčastější dotazy v rámci výzvy k podávání žádostí
o dotace v programu Podpora rozvoj regionů 2019+:
 Podpora obnovy a rozvoje venkova
 Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
 Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
1. Podání žádosti o dotaci
Dle výzvy je možné podat žádost pouze prostřednictvím datové schránky, a to z datové
schránky žadatele.


POUZE datovou schránkou: POUZE žádost o dotaci (formulář žádosti o dotaci, bez
povinných příloh)



Na www3.mmr.cz/zad pak bude uloženo: vygenerovaný formulář žádosti o dotaci (po
vyplnění a uložení žádosti se formulář automaticky ukládá, není třeba vkládat formulář žádosti
jako přílohu + povinné přílohy dle zásad V souladu s výzvou MUSÍ být všechny požadované
přílohy vložené do www3.mmr.cz/zad. Příloha chybějící, nekompletní nebo formátu
jiného než požadovaného je považována za nesplnění formálních náležitostí výzvy.

2. Přílohy žádosti o dotaci
Forma příloh (přílohy jsou vypsané napříč výzvami a jednotlivými DT); forma elektronické podoby
je specifikovaná v příloze:
https://www.mmr.cz/getmedia/1e70fe9b-3ff7-45b7-91edbd4b1bdee58d/forma_elektronicke_prilohy.pdf.aspx?ext=.pdf


Doklad o vlastnictví majetku: výpis z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) nebo z dálkového
přístupu do KN. Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument
(pdf).



Katastrální mapa s vyznačením stavby/staveb a zařízení dopravní infrastruktury. Doklad
nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg).



DT C (mosty a lávky): evidenční karta majetku. Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis,
předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg).



DT A (místní komunikace): souhlas vlastníka pozemku, v případě, že stavba není umístěna
na pozemku ve vlastnictví žadatele. Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle
zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.



Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek. Doklad nevyžaduje
a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, excel, word).



Barevná fotodokumentace aktuálního stavu. Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis,
předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg, word).



Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci.
Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan
dokumentu s viditelným podpisem.



Popis: prvek ekologického přínosu. Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se
prostý dokument (pdf, word).



Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce.
Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).



Popis projektu dle přílohy č. 5. Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý
dokument (pdf, word).



Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní). Doklad vyžaduje
a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu
s viditelným podpisem.
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Nejčastější otázky / odpovědi


Vyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, předkládá žadatel části dokumentace (projektové dokumentace)
zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu (podle příslušné přílohy
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve znění pozdějších předpisů). Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle
zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.



V případě dokumentace obsahově neupravené výše uvedenými vyhláškami, předkládá
žadatel textovou část této dokumentace, ze které je jednoznačně zřejmé technické
provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků. Doklad vyžaduje
a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu
s viditelným podpisem.



Nevyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně
zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan
dokumentu s viditelným podpisem.



Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
nebo finální žádost předloženou na stavební úřad (předpokládá se, že žadatel předloží tuto
žádost potvrzenou ze strany stavebního úřadu; v případě elektronicky podané žádosti se
dokládá výpis z datové schránky odesílatele, který dokládá odeslání a doručení žádosti na
stavební úřad), po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého, lze stavbu
realizovat. Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma elektronického
originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).



V případě, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto
přílohu nedokládá a předkládá potvrzení stavebního úřadu, ve kterém bude uvedeno, že
tato příloha je nerelevantní. Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma
elektronického originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).

3. Uznatelné a neuznatelné náklady
Pro všechny DT obecně, dále pak pro jednotlivé DT viz zásady:


Uznatelné náklady:
o souvisí s realizací akce (nesouvisí s přípravou nebo následnými aktivitami po
ukončení realizace akce),
o technický dozor (v průběhu realizace),
dále viz jednotlivé DT.



Neuznatelné náklady:
o dokumentace – projektová, prováděcí, skutečného provedení,
o monitorovací zprávy,
o geodetické práce, archeologický průzkum,
o finanční rezerva, pojištění,
o revize, zaškolení obsluhy, ubytování zaměstnanců,
o manažerská činnost (zpracování, podání a administrace žádosti, zpracování
zadávací dokumentace,…),
o atd.,
dále viz jednotlivé DT.
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4. DT A – Podpora obnovy místních komunikací (MK)
 Může být součástí jedné žádosti více MK?
Může být více MK.
MK na sebe nemusí navazovat.
 Je možné rozšířit MK o podélná (popř. příčná) parkovací místa?
Ne, toto bohužel není možné.
 Část pozemku pod MK není ve vlastnictví obce.
V případě jiných vlastníků pozemků je nutný souhlas vlastníků s provedením akce a jejím řádným
užíváním. Viz zásady. Tento souhlas přiložte jako přílohu žádosti.
 Jsou uznatelné náklady, při obnově MK, na obnovu nebo vybudování obrubníků?
Ano, obnova i vybudování nových obrubníků jsou uznatelným nákladem.
 Je možné při obnově MK vybudovat novou dešťovou kanalizaci?
Pokud se jedná o obnovu MK a zároveň o obnovu dešťové kanalizace, je možné zahrnout obnovu
dešťové kanalizace do uznatelných nákladů. Pokud se jedná o vybudování zcela nové kanalizace
(původně u MK nebyla), náklady na kanalizaci nelze zahrnout do uznatelných nákladů.
Chceme požádat o opravu MK v délce asi 2 km. To bude vyžadovat až 80 snímků.
Můžeme provést fotodokumentaci po větších vzdálenostech?
Doporučujeme dodržet zásady podprogramu, tj. interval fotografií po 25 m.


Velikost každé fotografie je zhruba 2,6 MB, fotografie máme vkládat do systému
jednotlivě?
Doporučujeme je vložit do jednoho souboru (pro každou MK 1 soubor) po dvou foto na stránku A4 a
převeďte do formátu PDF.


 Je možné při obnově MK provést navíc výhybnu?
Ano, je to možné.
 Jsou uznatelné náklady na obnovu vjezdů k RD?
Ne, tyto náklady nejsou uznatelné.
 Může být součástí opravy MK i oprava mostu?
Ano, je to možné. Pokud se ale jedná pouze o opravu mostu, k tomu je určen DT C.
Obsahem projektu je obnova MK, novostavba chodníků a úprava vjezdů. Dotace jsou jen
na MK. Stačí vyčlenit v rozpočtu způsobilé (MK) a nezpůsobilé (chodníky a vjezdy)
výdaje?
Ano, oddělte neuznatelné a uznatelné náklady.


 Je možné rozšířit MK (např. o 2 m), aby z jednosměrné vznikla dvousměrná?
Primárním cílem DT je obnova poškozené MK. V případě, že je součástí záměru obnova poškozené
MK, pak je možné současně MK rozšířit.
Dotace pouze na rozšíření MK (tj. povrch MK nebude obnovován) není poskytována.
 Jsou uznatelné zasakovací pásy budované podél MK?
Obnova, oprava, vybudování nových – ANO.
 Je uznatelná sanace svahu nad (i pod) MK, popř. výstavba nové opěrné zdi?
Ne, tyto náklady jsou neuznatelné.
 Jsou uznatelné náklady na obnovu opěrné zdi?
V případě, že obnova opěrné zdi je z hlediska stavebního nutnou součástí obnovy MK, pak náklady na
obnovu této opěrné zdi jsou uznatelné. Tato skutečnost musí být zřejmá z předložených částí projektové
dokumentace.
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5. DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Dotační titul je zaměřen na obnovu (rekonstrukce, modernizace, výstavba) sportovní
infrastruktury, která je určena pro hodiny tělesné výchovy.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro
volnočasové aktivity.


Dotace je poskytována na sportovní infrastrukturu (tělocvična, venkovní sportoviště), která
je v areálu základní školy.



Dotace může být poskytnuta na sportovní infrastrukturu, která není v areálu školy, pakliže
jí školní areál nedisponuje. Toto žadatel popíše v příloze č. 5.



Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT H a DT E.



Uznatelné náklady:
a) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična –
podlaha, stropy, osvětlení, elektrika, obložení stěn atd.; hřiště víceúčelové nebo
multifunkční - sportovní plocha),
o dále pak vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního
zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích
předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna
apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní
infrastruktury uvedené v bodě a),
o

dále pak oplocení a/nebo osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto
práce jsou součástí obnovy školního hřiště uvedené v bodě a),

o

dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna
oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle
včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby
nebo obnovy školní tělocvičny uvedené v bodě a).

! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, osvětlení,
zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních
dveří do budovy) a/nebo výměnu kotle včetně otopné soustavy není v souladu se zásadami!
Nejčastější dotazy:
 Lze podat žádost o dotaci na novou výstavbu víceúčelového hřiště či tělocvičnu?
Ano, výstavba je uznatelná.
Jsou uznatelným nákladem přístupové plochy k víceúčelovému či multifunkčnímu
hřišti?
Ne, nejsou.


V případě, že část movitého majetku není ve vlastnictví příjemce dotace, a nestačí
vykoupit majetek do vlastnictví? Je možno doložit k žádosti o dotaci nabývací listinu?
Ne, nelze. Žadatel o dotaci musí mít, při podání žádosti, majetek v plném vlastnictví.


 Je uznatelným nákladem pouze vybudování tribuny na víceúčelovém hřišti?
Žádost o dotaci, jejímž předmětem je pouze vybudování tribuny, není v souladu se zásadami.
Je možno v jedné žádosti o dotaci podat projekt na rekonstrukci víceúčelového hřiště
i tělocvičny?
Ano, je to možné. Součástí žádosti o dotaci může být více staveb (tělocvičen, sportovišť).
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6. DT C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:
 mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.
Nebudou podporovány akce zaměřené na:
 rekonstrukci propustků,
 vybudování nových parkovacích ploch, odstavných ploch,
 demolici a výstavbu mostů, lávek.
Nejčastější dotazy:
 Je uznatelná demolice mostu / lávky?
Ne, demolice a výstavba mostu / lávky není uznatelným nákladem.
 Je uznatelná nová opěrná zeď u parkoviště?
Ne, vybudování nové opěrné zdi není uznatelným nákladem.
Aktuálně je plocha – veřejné prostranství využíváno jako parkovací plocha / parkoviště.
Je možné podat žádost o dotaci na vybudování parkoviště / odstavené plochy?
Žádost o dotaci v tomto případě podat nelze. Předmětem žádosti o dotaci nemůže být provizorní
parkoviště.


Předmětem žádosti může být pouze parkoviště / odstavná plocha již vybudovaná.
 Most / lávka není v evidenci obecního majetku – jak doložit vlastnictví?
Most / lávka musí být zaevidována do majetku obce a evidenční karta majetku pak povinnou přílohou
žádosti o dotaci.
 Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci mostu a rekonstrukci parkoviště?
Ano, součástí žádosti o dotaci může být rekonstrukce jedné a více staveb – např. tři parkoviště a jeden
most; dva mosty; most, parkoviště a odstavná plocha.
Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci mostu a místní komunikace vedené na
této stavbě?
Ano, rekonstrukce mostu a rekonstrukce MK vedené na tomto mostě je uznatelným nákladem.


 Jsou uznatelné náklady na obnovu opěrné zdi?
V případě, že obnova opěrné zdi je z hlediska stavebního nutnou součástí obnovy parkovacích nebo
odstavných ploch, pak náklady na obnovu této opěrné zdi jsou uznatelné. Tato skutečnost musí být
zřejmá z předložených částí projektové dokumentace.
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7. DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Dotační titul je zaměřen primárně na vnitřní rekonstrukce, modernizace, obnovu nebo přístavbu.
 Budova musí být aktuálně využívaná.


Stávající využití může být realizací akce změněno (např. aktuálně je v budově kancelář
pana starosty / paní starostky – v rámci realizace akce dojde k rekonstrukci a následně
bude kancelář, resp. místnost sloužit pro účely knihovny).



Záměry, na které lze podat žádosti o dotace (v souladu se zásadami a přílohou č. 5):
Rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba budov, které aktuálně slouží nebo po
ukončení realizace projektu budou sloužit:
o
o
o
o
o



Školské zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ, školní jídelna, družina)
Kulturní dům
Budova se sídlem obecního úřadu (může být i komplex budov / areál)
Knihovna
Multifunkční dům (zahrnuje dvě a více výše uvedené)

Záměry, na které nelze podat žádosti o dotace (v souladu se zásadami a přílohou č. 5):
Rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba budov, které po ukončení realizace
projektu budou sloužit:
o Zázemí pro technické služby, hasičské zbrojnice, klubovny pro spolky a jiné
organizace, sakrální stavby, informační centra, výstavní síň, aktivity podporované
v rámci DT B – tělocvična, aktivity podporované v rámci DT I – obchod, ordinace,
pošta partner a nevyjmenované a výše neuvedené.



Uznatelné náklady:
o

Přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy (podlaha,
strop, kuchyň (školská zařízení), vnitřní společné prostory (chodba, schody),
sociální zázemí, elektrika a/nebo osvětlení atd.).
o

Dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna
oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle
včetně otopné soustavy v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby,
přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy – viz
předcházející odrážka.

! Žádost o dotaci podaná pouze na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné
soustavy není v souladu se zásadami!
Nejčastější dotazy:
Je možné zrekonstruovat budovu (není nyní sídlem OÚ), kde následně bude nové sídlo
OÚ?
Ano, tento záměr je uznatelný.


Je možné rekonstruovat vnitřní prostory za účelem vzniku obecního archivu v budově,
která není sídlem OÚ?
Ano, pokud je tato budova v areálu/komplexu budov společně s budovou se sídlem OÚ.
Ne, pokud je tato budově mimo areál/komplex budov společně s budovou se sídlem OÚ.


 Lze podat žádost o dotaci, kde předmětem žádosti bude rekonstrukce více budov?
Ano. Např.: 1. budova – rekonstrukce školních šaten; 2. budova – rekonstrukce společenského sálu
v kulturním domě, včetně sociálního zázemí.
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8. DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Dotační titul je zaměřen na obnovu (rekonstrukce, modernizace) nebo vybudování:



hřišť:

o
o
o
o
o
o

dětské hřiště,
hřiště víceúčelové nebo multifunkční,
tenisové, volejbalové hřiště,
workoutové hřiště, parkourové hřiště,
fotbalové hřiště
apod.



Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT B a DT E.



Uznatelné náklady (aktualizováno 3. 12. – omylem byly uvedeny uznatelné náklady DT B):
b) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo
multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
o

dále pak vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního
zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích
předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna
apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v bodě
b),

o

dále pak oplocení a/nebo osvětlení hřiště, mobiliář jen v případě, že tyto
práce jsou součástí aktivit uvedených v bodě b).

! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, a/nebo osvětlení
není v souladu se zásadami!
Nejčastější dotazy:
 Lze v rámci jedné žádosti o dotaci žádat o podporu na více než jedno hřiště?
Ano, v rámci jedné žádosti je možné žádat na více hřišť (dětské, víceúčelové, fotbalové a/nebo
volejbalové apod.).

 Je možné podat žádost o dotaci, kdy nejsou všechny pozemky dotčené dotací v majetku
obce, ale jsou například částečně v majetku SK nebo TJ?
Ne, majetek, který je předmětem dotace, musí být ve vlastnictví žadatele bez omezení vlastnického
práva.
 Workoutová sestava + fitness sestava žebřin a hrazd – jsou tyto sestavy uznatelným,
nebo neuznatelným nákladem?
Ano, uznatelný náklad.
 Lze z tohoto programu také opravit koupaliště?
Ne, rekonstrukce koupaliště není uznatelným nákladem.

 Je možné žádat na rekonstrukci a opravu sportovního zázemí?
Samostatně pouze na zázemí nelze.
 Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci/vybudování altánu?
Ne, neuznatelný náklad (ani jako samostatná žádost).
 Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci klubovny?
Ne, tento záměr není v souladu se zásadami.
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