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Přehled relevantních výzev 

1) Kraj Vysočina - Program: OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022 

 Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina 

 Alokace: 89 mil. Kč 

 Výše podpory: 60 % 

 Termín pro podání žádostí: 1. 2. 2022 – 24. 6. 2022 

2) Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích 

 Poskytovatel dotace: Národní program Životní prostředí, Ministerstvo životního 

prostředí 

 Alokace: 1,754 mld. Kč 

 Výše podpory: 100 % 

 Termín pro podání žádosti: 12. 1. 2022 – 31. 8. 2022 
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1. Kraj Vysočina - Program: OBNOVA VENKOVA 
VYSOČINY 2022 

A) Podporované aktivity 

K naplňování účelu programu je podporována činnost směřující ke zhodnocení, výstavbě  

a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů uvedených níže: 

1. radnice  

2. mateřské a základní školy  

3. tělovýchovná zařízení a sportoviště 

4. kulturní zařízení  

5. zdravotnická zařízení  

6. zařízení sociální péče  

7. obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají 

ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich 

nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich 

života)  

8. hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu (nelze 

pořizovat vybavení sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely 

SDH) 

9. požární nádrže a obecní rybníky 

10. sakrální stavby  

11. hřbitovy  

12. čekárny na zastávkách hromadné dopravy  

13. drobná architektura  

14. místní rozhlas (případně další komunikační prostředky) 

15. úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře 

16. obnova a zřizování veřejné zeleně 

17. místní komunikace včetně obnovy dopravního značení (nelze pořizovat 

informativní měřiče rychlosti) 

18. pěší stezky a chodníky 

19. veřejné osvětlení 

20. veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod 
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21. veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody 

22. komunální technika (technika pro údržbu zeleně, úklid a údržbu veřejných prostor 

a pro zimní údržbu komunikací) 

23. místní knihovna 

24. ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace nedojde k porušení 

zákazu poskytování veřejné podpory podle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 

B) Oprávnění žadatelé 

Oprávněními žadateli jsou obce na území Kraje Vysočina. 

 V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. 

 V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce 

dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.  

 Pro určení počtu obyvatel je rozhodující údaj dle ČSÚ k 1. 1. 2021. 

C) Výše podpory 

Minimální podíl příjemce dotace: 40 % z celkových způsobilých nákladů projektu 

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 

Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 127 000 Kč.  

V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude 

předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího 

hodnocení. 

D) Termíny pro podání žádosti 

Žádosti lze předkládat v termínu od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022. 

Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2022. 

E) Základní náležitosti žádosti 

Dotovaným projektem musí být pořizován, opravován nebo zhodnocován výlučně majetek 

obce.  V majetku obce musí být i související pozemky (např. pozemky pod budovami obce, 

místními komunikacemi, pod chodníky apod.). Jedinou výjimku tvoří pozemky v majetku 

Kraje Vysočina a pozemky, do nichž budou nebo jsou uloženy inženýrské sítě (např. 

vodovod, kanalizace, kabely veřejného osvětlení a elektrického vedení) za podmínky 
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doložení souhlasu vlastníka s realizací. K žádosti se přikládá kopie dokladu o vlastnictví 

dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků. 

Projekt musí být tematicky nebo věcně sladěn, není tedy možné v rámci žádosti 

kombinovat nesouvisející typy podporovaných projektů. 

2. Národní plán Životní prostředí – Výzva č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v obcích 

A) Podporované aktivity 

Dotace na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí 

a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou 

poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy. Jedná se především o následující opatření: 

 povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný však, průleh, průleh 

s rýhou, vsakovací nádrž), 

 dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury), 

 podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo 

prefabrikáty, 

 povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod 

nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, 

podzemní retenční nádrže, umělé mokřady), 

 akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné 

využití (např. na zálivku či splachování WC), 

 povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou 

doplňkově plnit i ekosystémové funkce, 

 výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 

povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při 

součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při 

součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 

musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5, 

 budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z 

povrchů do 0,5 včetně, 
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 výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem 

odtoku do 0,7 včetně, 

 přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, 

plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se 

součinitelem odtoku do 0,7 včetně. 

B) Oprávnění žadatelé 

 Kraje, Obce, dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města Prahy,  

 Státní podniky a státní organizace,  

 Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,  

 Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky, 

 Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,  

 Veřejnoprávní instituce,  

 Nestátní neziskové organizace,  

 Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem,  

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy. 

C) Výše podpory 

 Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů,  

 s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora 

poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů, 

 Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 

Kč bez DPH, 

 Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a 

byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.  

D) Termíny pro podání žádosti 

 od 12. 1. 2022, 10:00 hod. do 31. 8. 2022, 14:00, nebo do vyčerpání alokace 

E) Základní náležitosti žádosti 

Součástí žádosti o podporu jsou mimo jiné následující dokumenty: 

 Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením 

nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
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 Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného 

souhlasu s provedením ohlášené stavby, resp. relevantní povolení dle zákona č. 

183/2006 Sb. 

 Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo vyšší stupeň 

projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu. 

 Doklad o vlastnictví – dokládá se soupis pozemků a staveb, které jsou dotčeny 

realizací projektu s uvedením vlastníka. 

 Odborný posudek pro zhodnocení navrženého řešení a potvrzena jeho optimálnost a 

efektivnost zpracovaný odborně způsobilou osobou pro daný typ opatření. 

 


