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Jak lze pomoci upadajícímu venkovu 

uvnitř státu?

Pracovní jednání

Kulturní a vzdělávací centrum v Kopidlně 

dne 26. 2. 2019
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Program 2017-2020 

pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu obnovy venkova



Základní informace

 Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2 tisíc obyvatel a rozvoj jejich

činností v souladu s Programem rozvoje územního obvodu

Středočeského kraje 2014-2020.

 Žadatelé - obce do 2 tis. obyvatel, případně dobrovolné svazky obcí

(DSO)

 Příjem žádostí o poskytnutí dotací kontinuálně od poloviny 4/2017 do

6/2020 maximálně dvě žádosti v průběhu čtyř let

 Maximální částka dotace pro obce = 1 000 Kč na obyvatele

 Celková alokace do programu je 542 mil. Kč

 Každý rok v rozpočtu SK zatím 100 mil. Kč

 V případě podání žádosti o dotaci v souladu s Programem FOV -

garantováno poskytnutí dotace žadateli v požadované výši

 Na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz je k dispozici internetová

aplikace pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje
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http://dotace.kr-stredoceksky.cz/


Oblasti podpory

A) OBNOVA VENKOVA – oblasti podpory:

 dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací,

chodníků a s nimi souvisejících zařízení

 technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny

odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými

pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady

 občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání

a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu

obyvatelstva

 veřejná prostranství

B) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – na realizaci projektu, na který bude

podána žádost o dotaci z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a

příjemce
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Povinné přílohy k žádosti o dotaci

 Kopie smlouvy o dílo na realizaci akce/projektu včetně položkového rozpočtu akce/projektu; 

 Kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo kopie platného stavebního povolení,

eventuálně potvrzení stavebního úřadu, že prováděné práce nevyžadují stavební povolení ani

ohlášení;

 Souhlasy všech členů dobrovolného svazku obcí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2017-

2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy

venkova prostřednictvím dobrovolného svazku obcí (v případě, že žadatelem je dobrovolný

svazek obcí);

 Dokument o založení dobrovolného svazku obcí (v případě, že žadatelem je dobrovolný

svazek obcí);

 Výpis z katastru nemovitostí nebo informace o pozemku nebo stavbě vytištěná z internetu, ne

starší než třicet kalendářních dnů; u veřejného osvětlení postačí čestné prohlášení obce

o vlastnictví pozemků, na kterých je veřejné osvětlení umístěno;

 Písemné souhlasy všech vlastníků pozemků. Tyto souhlasy nejsou vyžadovány v případě, že

přílohou žádosti je kopie platného stavebního povolení;

 Fotodokumentace stávajícího stavu realizované akce/projektu před zahájením prací);

 Kopie písemného dokladu o přidělení dotace od jiného veřejného poskytovatele, z jehož rozpočtu

je akce/projekt spolufinancován (v případě, kdy je akce/projekt spolufinancován);

 Plná moc v originále (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci).
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Přehled čerpání finančních prostředků - SK

Rok
Počet poskytnutých 

dotací
Rok

Výše poskytnutých 

finančních prostředků    

v Kč

2017 58 2017 36 162 825

2018 148 2018 83 856 758

2019 22 2019 11 975 776

CELKEM 228 Nedočerpaná alokace 168 004 641
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36 162 825

83 856 758

11 975 776
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Výše poskytnutých finančních prostředků

2017 2018 2019 Nedočerpaná alokace



Přehled čerpání finančních prostředků 

dle oblastí podpory - SK

Poskytnuté dotace dle oblastí podpory Kč

Dopravní infrastruktura (95) 68 998 524   

Občanská vybavenost (72) 38 579 670   

Technická infrastruktura (34) 15 271 117   

Veřejné prostranství (21) 6 691 871   

Projektové dokumentace (6) 2 454 177   

CELKEM 131 995 359   
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38 579 670 Kč

Technická infrastruktura (34)
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Přehled čerpání finančních prostředků –

okres Nymburk

Z 81 obcí (do 2000 obyvatel) v okrese Nymburk žádalo dosud o dotaci

ze Středočeského Fondu obnovy venkova 19 obcí (23%) v celkové výši

10 116 930 Kč.

Přerov nad Labem – dvě žádosti

 Dopravní infrastruktura - 9 projektů v celkové výši 5 832 000 Kč

 Občanská vybavenost - 6 projektů v celkové výši 2 334 423 Kč

 Technická infrastruktura - 3 projektů v celkové výši 935 507 Kč

 Veřejné prostranství - 2 projekty v celkové výši 1 015 000 Kč
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Konkrétní podpořené projekty – okres 

Nymburk

Název obce ORP
Počet 

obyvatel 
Název projektu Oblast podpory Výše dotace v Kč

Černíky Český Brod 136 Rekonstrukce vjezdů v obci Černíky Dopravní infrastruktura 136 000

Činěves Poděbrady 525 Oprava střechy chléva v obci Činěves Občanská vybavenost 525 000

Dlouhopolsko Poděbrady 226 Rekonstrukce chodníku v obci Dlouhopolsko Dopravní infrastruktura 226 000

Dymokury Poděbrady 895 Rekonstrukce chodníků v ul. Osvobození Dopravní infrastruktura 873 000

Hořátev Nymburk 786
Změna stavby, stavební úpravy stávající zpevněné plochy na p.č. 

1088/1, k.ú. Hořátev
Veřejné prostranství 786 000

Hradištko Nymburk 594 Hradištko, zástavba RD - Výstavba veřejného osvětlení Technická infrastruktura 594 000

Kounice Český Brod 1 367 Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích Dopravní infrastruktura 1 367 000

Milčice Nymburk 308 MŠ Milčice - tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev TV Občanská vybavenost 308 000

Netřebice Nymburk 210 Výměna tepelného zdroje v budově MŠ Netřebice Občanská vybavenost 210 000

Opočnice Poděbrady 456
Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Opočnice - část ulic Na 

Vina a Na Kopana
Dopravní infrastruktura 456 000

Opolany Poděbrady 879 Rekonstrukce střešní krytiny v areálu fotbalového hřiště Občanská vybavenost 152 930

Oseček Poděbrady 156 Veřejné dětské hřiště v obci Oseček Občanská vybavenost 156 000

Oskořínek Nymburk 541 Výstavba komunikace pro pěší v obci Oskořínek - 2.etapa Dopravní infrastruktura 541 000

Přerov nad Labem Lysá nad Labem 1 224 Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na míčové hry Občanská vybavenost 982 493

Přerov nad Labem Lysá nad Labem 0 Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně Technická infrastruktura 241 507

Rožďalovice Nymburk 1 624 Rekonstrukce místní komunikace v ul. Josefa Horáka Dopravní infrastruktura 1 624 000

Starý Vestec Lysá nad Labem 164 Dokončení rekonstrukce veřejného rozhlasu Technická infrastruktura 100 000

Úmyslovice Poděbrady 332 Nový chodník v obci Úmyslovice Dopravní infrastruktura 332 000

Zbožíčko Nymburk 229 Odbahnění rybníku Veřejné prostranství 229 000

Zvěřínek Nymburk 277 Rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Zvěřínek – 2. etapa Dopravní infrastruktura 277 000
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10

Pravidla

pro poskytování individuální návratné 

finanční výpomoci

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu 

návratných finančních zdrojů

schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. 2. 2018



Účel a objem finančních prostředků a výše 

návratné finanční výpomoci

 Účelem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst na

území Středočeského kraje při předfinancování projektů spolufinancovaných

z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů.

 Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 500 obyvatel na území

Středočeského kraje.

 V odůvodněných případech může být žadatelem obec od 501 do 1000 obyvatel na

území Středočeského kraje. Obec od 501 do 1000 obyvatel může podat žádost

pouze v případě doložení závažné finanční tísně, včetně doložení pokusů

o předchozí aktivní řešení této situace.

 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu

Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 50 000 000 Kč.

 Minimální výše návratné finanční výpomoci je stanovena na 250 000 Kč.

 Maximální výše návratné finanční výpomoci je stanovena na 5 000 000 Kč.
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Oblasti podpory
Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 3: 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl:

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 4: 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifické cíle:

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 5: 

Energetické úspory“ 

Specifické cíle: 

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných

zdrojů energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 v Prioritní 

ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů“ 

Specifický cíl: 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
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Lhůta pro podávání žádostí

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci se podává ve lhůtě 

od 1. března 2019 od 9:00 hodin

do 30. června 2020 do 15:00 hodin. 

Řádně podaná žádost:

 Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové

aplikace včetně vložení všech povinných příloh

a zároveň 

 Žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

za účelem potvrzení autenticity. Přílohou datové zprávy musí být

dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace

a opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

Povinné přílohy se datovou schránkou nezasílají.

 Finanční výpomoc nejdéle na 12 měsíců.
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Povinné přílohy k žádosti o návratnou 

finanční výpomoc

 Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie smlouvy o poskytnutí 

dotace na projekt, na jehož předfinancování má být návratná finanční 

výpomoc poskytnuta.

 Roční rozpočet žadatele na příslušný kalendářní rok v základním členění 

příjmů a výdajů, který bude obsahovat stanovený objem finančních prostředků 

účelově určených na spolufinancovaný projekt.

 Finanční plán projektu, na jehož předfinancování má být návratná finanční 

výpomoc poskytnuta.

 Poslední schválená rozvaha ze čtvrtletního výkazu.
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Hodnocení žádostí

Hodnotící komise – jmenuje příslušný člen Rady kraje

Kompetence hodnotící komise:

 může navrhnout poskytnutí nižší výše návratné finanční výpomoci, 

než byla požadovaná žadatelem v žádosti nebo 

 může navrhnout, aby žádosti žadatele o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci nebylo vyhověno. 

Tyto návrhy musí být hodnotící komisí odůvodněny, důvodem může být 

například:

 vysoká předluženost žadatele, 

 aktuální stav při čerpání dotací z Fondů EU/EHP nebo národních 

zdrojů, 

 poskytnutí návratné finanční výpomoci více žadatelům nebo 

 nedostatečný objem peněžních prostředků.
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Podávání žádostí

 Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další žádost může ale 

žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční 

výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel na základě předchozí 

žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy.

 Podávání žádostí – musí být co nejjednodušší, aby poskytování mohlo 

být efektivní, co nejpružnější. 

proto

 Žadatelé budou muset plánovat (předjímat) potřebu návratné finanční 

výpomoci (harmonogram placení faktur)
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Program II 2018

pro poskytování dotací

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Infrastrukturního fondu
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DODATEČNÁ PODPORA ROZVOJE A OBNOVY 

ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

 Alokace 20 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádostí 

Od 8. října 2018 od 9:00 hodin

Do 30. dubna 2019 do 16:00 hodin

 Oprávnění žadatelé

Obce Středočeského kraje realizující projekt primárně 

podpořený z národních programů, které jsou některou z 

oblastí podpory tohoto programu
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OBLASTI  PODPORY

 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských

a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA Č. 6

(dále jen „Oblast podpory A“).

 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu

298213 (29821300) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

regionálních škol v okolí velkých měst“ (dále jen „Oblast podpory B“).

 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133330 „Podpora vybraných projektů rozvoje

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými

svazky obcí“ (dále jen „Oblast podpory C“).
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Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky, VÝZVA Č. 6 

- Oblast podpory A

 Maximální výše dotace se stanovuje pro Oblast podpory A tak, aby byly 

splněny současně následující podmínky:

 maximální výše dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na

financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových

příjmů příjemce za rok 2017,

 maximální dotace činí 1 500 000 Kč,

 minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 %

celkových uznatelných nákladů projektu.
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Oblast podpory B a C

Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace je obec, jejíž spoluúčast na financování 

projektu je rovna nebo je větší než 70 % skutečných ročních daňových příjmů za 

rok 2017.

Výpočet maximální výše požadované a současně poskytnuté dotace pro tyto oblasti 

podpory se stanovuje následovně:

 za každé 1 % poměru spoluúčasti žadatele ke skutečným daňovým příjmům 

žadatele za rok 2017 činí dotace maximálně 7 000 Kč,

 maximální výše dotace činí 4 000 000 Kč, 

 minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových 

uznatelných nákladů projektu.
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POVINNÉ PŘÍLOHY

 Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo minimálně doklad o rezervování

požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace

akce)

 Kopie dokumentu o založení – v případě žadatele DSO

 Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele,

nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele

zmocněncem na základě plné moci.

22



23

Program 2019

pro poskytování dotací

z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Infrastrukturního fondu

schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. 2. 2018



Základní informace

Předpokládaná alokace do ISF: 160 mil. Kč

Předpokládaná alokace 

Základní školy: 110 mil. Kč

Životní prostředí: 50 mil. Kč

Vyhlášení programu: 1. 3. 2019

Podávání žádostí: od 1. dubna do 3. května 2019

Podávání žádostí do OP MMR: od 1. dubna do 31. července 2019

Schvalování dotací (mimo OP MMR): červen 2019

Schvalování dotací OP MMR: září 2019 

Uznatelné náklady projektu: od 1. 1. 2018
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TZ Podpora rozvoje a obnovy základních 

škol - oblasti podpory I

 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu

298213 (29821300) Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny

regionálních škol v okolí velkých měst.

 Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy) z programu 133330 Podpora vybraných projektů rozvoje

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými

svazky obcí.

 maximální výše dotace 10 mil. Kč

 minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 %

celkových uznatelných nákladů projektu,

 maximální výše požadované dotace a současně maximální výše

poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování

projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů

příjemce za rok 2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný

svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento

účel sčítají.
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TZ Podpora rozvoje a obnovy základních 

škol - oblasti podpory II – nové

Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3 tis. obyvatel)

 Dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 Dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 maximální výše dotace 2 mil. Kč

 minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových

uznatelných nákladů projektu,

 maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté

dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu

sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok

2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné

roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.
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TZ Podpora rozvoje a obnovy základních 

škol - oblasti podpory II – nové

Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

podprogram Výzva z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

alokace výzvy 350 mil. Kč

 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 maximální výše dotace 1 mil. Kč

 minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových

uznatelných nákladů projektu,

 maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté

dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu

sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok

2018, v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné

roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.
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TZ Životní prostředí – oblasti podpory

 „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci 

programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací II“

Podprogram 129 302 – podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a podprogram 129 303 – podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem 

odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.

 „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-

2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ 

Specifické cíle: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 

i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 

vod, 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 

a množství, 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření.

 „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) 

v rámci Výzvy č. 8/2018“ - NOVÉ

Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.
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Děkuji Vám za pozornost

Jitka Králová

Odbor řízení dotačních projektů

oddělení administrace dotací

Tel.: 257 280 525

E-mail: kralovaj@kr-s.cz
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