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Příležitosti pro obce 

a regiony

v období 2014 - 2020



Evropská unie

Dotace EU; Spolupráce EU; Územní agenda EU

Veřejné investování

Veřejné zakázky a PPP; Legislativa; Veřejné dražby a realitní 
činnosti

Podpora regionů a cestovní ruch

Regionální politika; Cestovní ruch; Vesnice roku; Pohřebnictví

Územní a bytová politika

Územní plánování a stavební řád; Bytová politika; Státní fond 
rozvoje bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj



Cíl: rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování 

konkurenceschopnosti

• Zpracovává koncepční dokumenty a strategie

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 – 2020

• Regionální stálé konference; Národní stálá konference

• Podílí se na řešení specifických problémů rozvoje měst a 

venkovských oblastí

Regionální rozvoj



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Národní dotační programy



 Regionální politika 

 Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách 

 Podpora odstraňování bariér v budovách 

 Cestovní ruch 

 Národní program podpory cestovního ruchu 

 Bytová politika 

 Regenerace sídlišť 

 Technická infrastruktura 

 Olověné rozvody

 Podporované byty 

 Bytové domy bez bariér

 Státní fond rozvoje bydlení

 Nestátní neziskové organizace

 Podpora územně plánovacích činností obcí

Národní dotační programy



 Cíl podprogramu:

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 podpory:

Vymezeni a specifikováni pro každý dotační titul zvlášť. Obecně se

však jedná o obce do 3 tis. obyvatel či svazky obcí.

 Alokace na podprogram pro rok 2016: 375 mil. Kč 

 Výzva k podávání žádostí o dotace: 1. listopadu 2015 – 15. ledna 2016 

 Předpokládaný termín vyhodnocení: březen / duben 2016 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obci

 Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací

Podpora obnovy a rozvoje venkova



Evidované žádosti o dotaci pro rok 2016. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy a rozvoj venkova 2016

Dotační titul

počet žádostí 

(ks)

žádáno celkem 

(Kč)

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 50 36 497 187

DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 817 271 863 780

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 54 8 085 512

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 404 73 947 728

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací 1 008 733 131 983

celkem 2 333 1 123 526 190



 Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

• Žadatel: obec oceněná v soutěži Vesnice roku.

• Výše dotace: dle uděleného ocenění v soutěži (600 tis. – 2 mil. Kč). 

• Do 80% uznatelných nákladů na akci. 

• Podporovány jsou projekty zaměřené na: 

- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,

předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.)

- Komplexní úpravu veřejných prostranství. 

- Obnovu a zřizování veřejné zeleně. 

- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení. 

- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce související s umístěním v soutěži. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci

• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 400 tis. Kč.

• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

• Podporovány jsou projekty zaměřené na: 

- Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní 

zařízení, kulturní zařízení).

- Úpravu veřejných prostranství. 

- Obnovu a zřizování veřejné zeleně. 

- Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

venkova

• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 200 tis. Kč.

• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

• Podporovány jsou projekty nadregionálního charakteru zaměřené na: 

- Prezentaci úspěšně realizovaných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. 

- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.

- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí změřeného na obnovu 

a rozvoj venkova. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v 

obci 
(stavby, které jsou ve vlastnictví obce, nejsou zapsané na Ústředním seznamu 

kulturních památek, nejsou ve vlastnictví církve)

• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 300 tis. Kč.

• Do 70% uznatelných nákladů na akci. 

• Jedná se zejména o obnovu staveb jako: 

- Kaple a kapličky. 

- Sakrální sochy.

- Boží muka a křížky. 

- Úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb.  

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací

• Žadatel: obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. 

• Výše dotace: maximálně 1 mil. Kč.

• Do 50% uznatelných nákladů na akci. 

• Budou podporovány akce zaměřené na rekonstrukci místních komunikací, jejich 

součástí a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova



 Dotační titul č. 1 – pro území, kde BYL vyhlášen nouzový stav nebo 

stav nebezpečí

 Dotační titul č. 2 – pro území, kde NEBYL vyhlášen nouzový stav 

nebo stav nebezpečí

• Žadatel: obec, kraj 

• Výše dotace: DT č. 1: až 90% (obce), až 85% (kraje)

DT č. 2: až 70% (obce), až 40% (kraje)

Alokace pro každý rok DT č. 2: 50 mil. Kč 

V případě stavu nouze či nebezpečí = Vláda ČR schválí strategii = navýšení. 

Obnova obecního a krajského majetku po 

živelných pohromách



Podpora odstraňování bariér v budovách

Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou 

službou a městských a obecních úřadů

 Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách 

v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny. 

• Žadatel: obec, kraj

• Výše dotace:  do 50% uznatelných nákladů na akci 

Podprogram EUROKLÍČ 2015

 Cílem podprogramu je přispět k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních 

a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin 

apod.) pro osoby se sníženou schopností pohybu.

• Žadatel: nezisková organizace

• Výše dotace: do 100% uznatelných nákladů na akci 

Alokace pro rok 2016: 20 mil. Kč



Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Cíl programu: 

• odstranění objektu a příprava území pro plnohodnotné využití

Příjemci podpory: 

• Obce na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita

Předmět podpory:

• objekty pro bydlení, které se nacházejí v technicky nevyhovujícím 

stavu.

Vyhlášení 

• Březen 2016

Podpora revitalizace území 



Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách

Účast v dalších programech

• je možná

• např. financování z dalších dotačních programů, 

včetně operačních programů při realizaci 

Projektu následného využití revitalizovaného 

území



Základní podmínky:

• Obec musí mít objekt ve svém vlastnictví.

• Objekt nesmí být zatížen žádnými závazky.

• Nutné platné povolení pro odstranění stavby.

• Je požadováno mít zpracovanou situační analýzu, která dokládá, že 

existence nevyhovující nemovitosti má negativní sociální a ekonomické 

dopady na lokalitu.

• Je nutné mít zpracovaný Projekt následného využití revitalizovaného 

území, jehož obsahem je celkové řešení lokality s nevyhovující 

nemovitostí.

• Obec musí mít zajištěno náhradní bydlení pro všechny případné 

současné uživatele nevyhovující nemovitosti.

• Podporu nelze použít pro již započaté akce (tam, kde je podepsána 

smlouva o dílo před podáním žádosti).

Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách



Program: Národní program podpory cestovního ruchu / Podprogram: Cestování dostupné všem

 Cílem podprogram je podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových 

skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná do aktivit cestovního ruchu, snížení 

sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, zpřístupnění atraktivit

a zvýšení návštěvnosti regionů. 

 Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionech, nejedná se o podporu občanské vybavenosti obcí.

• Žadatel: podnikatelský subjekt, obec (vyjma statutárních měst)

• Výše dotace:  do 50% uznatelných nákladů akce

• Povinný marketing výstupů 5-10%

• Podpora de minimis

• Hranice uznatelných výdajů projektu do 5 mil. Kč, u parkovacích domů do 10 mil. Kč

Výzva k podávání žádostí: 1. 11. 2015 – 15. 1. 2016

• Registrováno 80 žádostí (45 obce, 35 podnikatelské subjekty)

• Celkem požadována dotace ve výši více jak 107 mil. Kč

• Alokace – 80 mil. Kč

• Ze 14-ti krajů ČR přišlo nejvíce žádostí ze Zlínského kraje, nejméně z kraje 

Olomouckého. Z kraje Karlovarského není evidována žádná.

Podpora cestovního ruchu



• Proces nastavení: 

 Provázanost podporovaných aktivit na strategické dokumenty. 

 Oslovení RSK, Asociace krajů i subjektů CR. 

 Eliminace dvojího financování. 

• Oprávnění žadatelé / podporované aktivity: 

 Podnikatelské subjekty / investiční aktivity. 

 Samosprávné subjekty / investiční aktivity a neinvestiční aktivity. 

 Destinační společnosti (samosprávné subjekty) / marketingové aktivity. 

• Zaměření programu/ů: 

 doprovodní infrastruktura, marketingové aktivity, udržitelný cestovní ruch, atraktivity

• Dotace ze státního rozpočtu max. 50%, min. 50% vlastní zdroje. 

• Veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis. 

• Max. 2 leté projekty (dotace musí být čerpána v prvním roce). 

Národní program podpory cestovního 

ruchu 2016 – 2020 - v přípravě

Podávání žádostí: 2. pol. roku 2016



Programová dokumentace schválena MF na období 2016 – 2020

Důležitá změna: 

Výběr dodavatele musí být v souladu s „Metodickým pokynem pro výběr 

dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 –

2020“

Zpřísnění podmínek (požadavek MF) – nelze využít zjednodušené 

podlimitní řízení

Podpora bydlení

Podávání žádostí ukončeno 15. 1. 2016



Alokace na program Podpora bydlení pro rok 2016 je 485 mil. Kč 

Podprogramy / alokace pro rok 2016:

 Regenerace sídlišť / 40 mil. Kč

 Technická infrastruktura / podprogram nebyl vyhlášen z důvodu nízké 

alokace na program a vzhledem ke zvýšení poplatků za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu

 Olověné rozvody / 10 mil. Kč

 Podporované byty / 400 mil. Kč

 Bytové domy bez bariér / 35 mil. Kč 

Podpora bydlení



Podpora bydlení

Regenerace sídlišť

Regenerace veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu min. 

150 bytů (sídliště postavené v letech 1945 – 1990), (zkvalitnění technické a dopravní 

infrastruktury, parkovací stání, dětské hřiště, úpravy zeleně, veřejné rekreační plochy). 

• Žadatel: obec

• Výše dotace:  do 70% uznatelných nákladů na akci, max. 4 mil. Kč

Olověné rozvody

Výměna domovních olověných rozvodů = snížení obsahu olova v pitné vodě.

• Žadatel: vlastník nebo spoluvlastník či společenství vlastníků

bytových jednotek

• Výše dotace: 20 tis. Kč / 1 bytová jednotka (režim de minimis)



Podpora bydlení

Podporované byty
Cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení 

(udržitelnost 20 let).

DT č. 1 – Pečovatelský byt: pro 65+ nebo pro handicapované osoby

Žadatel: PO včetně obcí a NNO

Výše dotace: 600 tis. Kč /byt  režim SGEI de minimis max. 500tis. €

DT č. 2 – Vstupní byt: pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

Žadatel: PO mimo obcí a NNO (obce a NNO – IROP) 

Výše dotace: 550 tis. Kč / byt (režim de minimis max. 200 tis. €)

DT č. 3 – Komunitní dům seniorů: pro 60+ 

Žadatel: PO včetně obcí a NNO

Výše dotace: 600 tis. Kč /byt režim SGEI de minimis max. 500tis. €



Podpora bydlení

Bytové domy bez bariér 

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do 

výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny. 

• Žadatel: spolu/vlastník bytového domu nebo, nebo společenství vlastníků, 

nebo spolu/vlastník jednotky vykonávající činnost správce v  bytovém domě. 

• Výše dotace: 50% uznatelných nákladů na akci, max. však: 

a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu,

b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu, 

c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.

Dotace je v režimu de minimis



 Program Panel 2013+ NV č. 468/2012 Sb. – úvěr na opravy a modernizace
bytových domů.

 Úroková sazba, splatnost: 0, 75% až 2, 75%, od 10 do 30 let
 Alokace pro rok 2016: 630 mil. Kč

 Program Úvěry pro obce NV č. 396/2001 Sb. - na opravy a modernizace bytů

 Úroková sazba, splatnost: 3,0% na 10 let
 Alokace pro rok 2016: 20 mil. Kč

 Program Výstavba nájemních bytů NV č. 284/2011 Sb. – zvýhodněný úvěr při
výstavbě nájemních bytů pro nájemce z cílové skupiny (senioři, osoby se
zdravotním postižením, nízkými příjmy a postižené živelní pohromou).

 Úroková sazba, splatnost: od 2% na 30 let
 Alokace pro rok 2016: 300 mil. Kč

Novela od dubna 2016 rozšíří cílovou skupinu o mladé do 30 let, sníží 
úrokovou sazbu a zvýší úvěr až na 90% způsobilých výdajů.

Podpora sociálního bydlení ze SFRB 



 Program Záruky NV č. 370/2004 Sb. – ručení za splácení úvěrů na výstavbu

nájemních bytů.

 Výše záruky: až do 70% výše jistiny

 Program Úvěr 150 NV č. 28/2006 Sb. – úvěry pro mladé na opravy a modernizaci

vlastního bydlení.

 Max. výše úvěru na žadatele: 150 tis. Kč

 Alokace pro rok 2016: 100 mil. Kč

Nové nařízení vlády od dubna 2016 rozšíří pomoc pro mladé o úvěry

600tis. Kč na pořízení vlastního bydlení.

 Program Živel NV č. 319/2014 Sb. – úvěry na obnovu obydlí postiženého živelní

pohromou

 Alokace pro rok 2016: 10 mil. Kč

Podpora sociálního bydlení ze SFRB 



• Žadatel: nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR 
(občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové 

sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy)

• Výše dotace: do 70% uznatelných nákladů 

• Výzva k podávání žádostí: každoročně v září pro rok následující

• Oblasti podpory: 

a) Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání 

staveb. 

b) Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení. 

c) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni. 

d) Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. 

e) Podpora činnosti Horské služby ČR. 

Dotace pro nestátní neziskové organizace



Národní program – Podpora územně 

plánovacích činností obcí

 Program 117D05, období 2016-2020 (alokace 2016: 20 mil. Kč)

 Pro rok 2016 bylo obdrženo 168 žádostí v celkové výši 35 mil. Kč

 Vyhlášení výzvy pro rok 2017 se předpokládá na podzim 2016 s 
předpokládanou alokací 20 mil. Kč

 Dotační titul: územní plán 

 Příjemce: obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které 
pořídily/pořizují územní plán z IOP nebo Programu rozvoje 
venkova)

 80 % z programu, 20 % žadatel, max. výše podpory 400.000 Kč

 Relevantní informace jsou zveřejněny na internetových stránkách 
www.mmr.cz

http://www.mmr.cz/


Programové období 2014+

PODMÍNKY

Nižší objem prostředků 
(21,64 mld. €) –18,9%

Orientace na výsledky

Vazba projektů na strategii 
Evropa 2020

Zkušenosti z programového 
období 2007 - 2013

ZMĚNY

Jednotné metodické 
prostředí (JMP)

Menší množství programů 
a aktivit

Územní dimenze a 
integrované nástroje

Koncentrace, strategie  a 
synergie

Společenský přínos 
projektů



Evropské dotační programy

1. Individuální projekty v rámci výzev

2. Integrované nástroje:

Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská, 

Plzeňská, Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká 

aglomerace. 

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – zahrnují funkční území tzv. 

regionálních pólů rozvoje (Karlovy Vary, Liberec – Jablonec n. N., České 

Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav). 

Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) – v souladu s Nařízeními EK  

realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin 

(cca 180 MAS). Jednotlivé MAS předkládají na MMR strategie CLLD, 

prostřednictvím kterých budou podpořena jejich území.



- Datum vyhlášení výzvy - 1. 8. 2015

- Datum zahájení příjmu žádostí - 1. 9. 2015 

- Datum ukončení příjmu žádostí - 31. 3. 2016 (výzva byla prodloužena)

Období pro příjem žádostí je možné prodloužit (odhad 3-4/2016). 

Z nařízení 1303/2013, čl. 33, odst. 4, vyplývá povinnost: „První kolo výběru 

strategií Komunitně vedeného místního rozvoje se dokončí do dvou let ode dne 

schválení Dohody o partnerství“ – 26.8. 2016.

Únor 2016 – předloženo cca 60 strategií. Probíhá hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti metodou „čtyř očí“. V případě zjištění nedostatků se 

strategie vrací žadateli a má možnost strategii doplnit ve lhůtě 10 pracovních 

dnů. Pokud vyhoví, je postoupena ŘO k věcnému hodnocení. Po celkovém 

schválení žadatelé mohou čerpat finanční prostředky z jednotlivých programů.

Výzva na předkládání strategií CLLD –

základní údaje



• www.obcepro.cz

• průvodce tvorbou programu rozvoje obce (PRO)

• průvodce realizací a hodnocením PRO

• možnost využití pomocných nástrojů, nápověd či metodik

• jednotná forma a struktura dokumentů 

• metodická a technická podpora uživatelům aplikace

WEBOVÁ APLIKACE OBCEPRO.CZ
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• spuštění navazujícího modulu aplikace „Realizace a hodnocení 

PRO“

• realizace vzdělávacích akcí k aplikaci

• 13 seminářů ve všech krajích ČR, mimo Hl. města Prahy (celkem 430 

účastníků)

• 2 konference ke strategickému řízení rozvoje obcí (celkem 160 účastníků)

• další vzdělávací akce, v rámci kterých byla aplikace prezentována 

• zvýšený zájem o využívání aplikace ze strany obcí 

(zejména díky realizovaným vzdělávacím akcím)

CO SE POVEDLO V ROCE 2015
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• počet zaregistrovaných obcí do aplikace: 898

• počet založených dokumentů (programů rozvoje obcí): 513

• z toho je 95 hotových

186 rozpracovaných

232 pouze založených

• návštěvnost aplikace: cca 2 000 návštěv / měsíc

STATISTIKY
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• pokračování v seminářích a školeních k aplikaci 

(informace budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webových stránkách aplikace)

• realizace návrhů na úpravy a vylepšení aplikace

(získané z našich zkušeností s fungováním aplikace, ale také od samotných uživatelů)

• propojení aplikace s dalšími agendami v působnosti MMR

(databáze strategií, národní dotace, RIS/Mapový server)

CO PLÁNUJEME V ROCE 2016

37



1991 – Program obnovy venkova – přijat usnesením vládou ČR 

1995 – iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR – první ročník 
soutěže pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 
vesnice“

Osobnosti programu a soutěže: Miroslav Baše, Ivan Dejmal, Jan 
Florian, Jan Kruml, Petr Pithart, Jiří Vačkář 

Cíl soutěže: 

 povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, 

 zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy 
vesnic,

 upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Soutěž Vesnice roku



Vyhlašovatelé:

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Ministerstvo zemědělství 

 Spolek pro obnovu venkova ČR

 Svaz měst a obcí ČR

Spoluvyhlašovatelé: 

 Kancelář prezidenta republiky, 

 Ministerstvo kultury, 

 Ministerstvo životního prostředí, 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 

 Sdružení místních samospráv ČR 

 a jednotlivé kraje.

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže



 22. ročník soutěže 

 1. března – 29. dubna příjem přihlášek

 květen a červen – hodnocení krajských kol

 28.8. – 3.9. hodnocení celostátního kola

 17.9. – vyhlášení celostátních výsledků, Luhačovice 

 7.10. celostátní slavnost ve Vesnici roku 2016 

Soutěž Vesnice roku 2016 



 Hodnocené oblasti 

- koncepční dokumenty,

- společenský život,

- aktivity občanů, 

- podnikání v obci, 

- péče o stavební fond a obraz vesnice, 

- občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, informační 

technologie obce,

- péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o 

krajinu,

- připravované záměry.

Soutěž Vesnice roku



 Organizace soutěže – ocenění 

Krajské kolo:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Modrá stuha za společenský život

Bílá stuha za činnost mládeže

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

Diplomy – knihovna, kronika, 

Fulínova cena – za květinovou výzdobu v obci 

Cena naděje pro živý venkova – za spolkový a společenský život v obci 

Celostátní kolo: 

1. místo a titul Vesnice roku 2016 

2. místo 

3. místo 

Soutěž Vesnice roku 2016 



 Odměny pro obce oceněné stuhou – dotace pro rok 2017 z národního 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 1 

Krajské kolo:

Zlatá stuha 1 mil. Kč 

Bílá, Modrá, Oranžová stuha 600 tis. Kč 

Zelená stuha 400 tis. Kč

Celostátní kolo: 

1. místo a titul Vesnice roku 2015 1 mil. Kč 

2. místo 900 tis. Kč 

3. místo 800 tis. Kč 

Oranžová stuha ČR roku 2016 (MZe)

1. místo 300 tis. Kč 

2. místo 200 tis. Kč 

3. místo 100 tis. Kč

Zelená stuha ČR roku 2016 300 tis. Kč (MŽP)

Soutěž Vesnice roku 2016 



 Vyhlašovatel: 

Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (ARGE) se sídlem v 

Rakousku. 

 ČR (MMR) je členem této společnosti.

 Soutěž se koná ve dvou-letém intervalu, vždy má motto.

 Úspěchy ČR – vicemistři Evropy: 

2010 „Energie pro silnou spolupráci“ Tučín, Vesnice roku 2009 

2012 „Na stopě budoucnosti“ Ratměřice, Vesnice roku 2010 

2014 „Žít lepší život“ Jeseník nad Odrou, Vesnice roku 2013 

2016: „Být otevřený“ 

soutěžící obce: Kateřinice, Zlínský kraj (Vesnice roku 2014) 

Krásná, Karlovarský kraj (Vesnice roku 2015)

Vesnice roku a Evropská cena obnovy vesnice 



Regionální stálé konference (RSK)

 Zřízeny ve všech krajích (zástupce Prahy zastoupen v

RSK Středočeského kraje)

 Prostřednictvím RSK uplatňován princip partnerství

 Koordinují aktivity v rámci svého území

 Iniciují, sledují a podporují absorpční kapacitu regionu

 Zpracovávají Regionální akční plány SRR 2014-2020

 Členové: zástupci kraje, velkých měst (nositelé ITI,

IPRÚ), malých měst (SMO ČR), venkova (SMS ČR,

SPOV), krajské sítě MAS, NNO, akademického sektoru,

krajské hospodářské komory, atd.



Regionální akční plány (RAP)

 Základní dokument pro činnost RSK

 Hlavní účel - identifikace potřeb regionů při realizaci

územní dimenze z EU a národních zdrojů

 Zpracování RAP na základě podnětů zapojených aktérů

regionálního rozvoje

 V průběhu roku 2016 (nejpozději do 31.7.) dojde k

aktualizaci RAP



Regionální stálé konference 
pracovní skupiny

 RSK mají zřízeny pracovní skupiny na témata spojená s 

rozvojem regionu

 Doposud nejvíce aktivní pracovní skupiny (PS):

 PS Vzdělávání: zahájení tvorby krajského akčního plánu 

vzdělávání, rozdělení území kraje pro účely realizace místních 

akčních plánů vzdělávání

 PS Cestovní ruch: definování témat pro zaměření národního 

dotačního titulu pro období 2016+

 PS Doprava: zpracování seznamu úseků, které bude možné 

vystavět, modernizovat či zrekonstruovat z prostředků IROP 1.1

 PS RIS3: vazba na krajské annexy RIS3 strategie, projekty 

Smart Akcelerátor



Přeji Vám mnoho úspěchů.


