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Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - 

program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) 

 
 

A   Obecná část 

Vznik, obsah a řízení účelových dotací 
 

1. Poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 

regionální rozvoj – Program obnovy venkova - program č. 2.1 (dále jen POV) věcně 

navazuje na Program obnovy vesnice, projednaný vládou ČR dne 29.5.1991 a usnesením 

vlády ČR ze dne 11.11.1998  č. 730, kterým byl novelizován Program obnovy venkova. 

2. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při 

obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj 

obcí, regionů, dobrovolných svazků obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských 

objektů, obnovu a výstavu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o 

krajinu. 

3. Poskytování účelových dotací zabezpečuje Liberecký kraj v rámci svého rozpočtu po 

projednání v Radě Libereckého kraje a schválení v Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

4. Pro posouzení žádostí a pro zpracování návrhů na poskytnutí účelových dotací je 

příslušný Výbor zemědělství a životního prostředí ustanovený Zastupitelstvem 

Libereckého kraje. 

 

Vymezení pojmů 
 

1. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen ORREP) Krajského úřadu 

Libereckého kraje je garantem POV. Odpovídá za publicitu a vyhlášení programu, 

administraci žádostí a jejich posouzení v souladu s těmito Podmínkami, zpracování 

seznamu žádostí, přípravu smluv o poskytnutí dotace a jejich následnou administraci. 

2. Dotační fond Libereckého kraje - viz Statut Dotačního fondu Libereckého kraje. 

3. Výbor zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje posuzuje žádosti, sestavuje 

pořadí žádostí, které splnily Podmínky, a navrhuje výši dotace. 

4. Rada Libereckého kraje projednává a odsouhlasuje seznam navržených žádostí k přidělení 

dotace. 

5. Zastupitelstvo Libereckého kraje schvaluje konečné pořadí žadatelů a rozhoduje o 

přidělení výše dotace těmto žadatelům. 

6. Příjemce dotace - subjekt, který po schválení účelové dotace Zastupitelstvem Libereckého 

kraje na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace získal na realizaci projektu 

účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. 

7. Dobrovolný svazek obcí - svazek obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů. U dotačního titulu 6 a 7 jsou příjemcem dotace jen ty obce 

dobrovolného svazku obcí, které mají sídlo na území Libereckého kraje. 
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Obecné podmínky pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) 

1. Dotace se poskytuje na základě žádosti. Ve vyhlášeném programu bude určen způsob 

předložení žádosti a specifikován kompletní seznam příloh k žádosti. 

2. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 tis. Kč, vyjma DT 9, kde minimální dotace 

na jeden projekt činí 10.000 Kč. 

3. Počet obyvatel je stanoven z údajů Českého statistického úřadu vždy k 1.1. daného roku, 

kdy je vyhlášen program. 

4. Z POV nelze podpořit projekt, který lze financovat z jiného Programu Dotačního fondu 

Libereckého kraje. 

B  Zvláštní část  
 

Dotační titul  1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti 
 

1.  budovy obecních a městských úřadů 

2. školy 

3. mateřské školy 

4. tělovýchovná zařízení 

5. kulturní zařízení 

6. zdravotnická zařízení 

7. zařízení sociální péče 

8. požární nádrže 

9.  venkovské prodejny 

10. hřbitovy 

11. čekárny na zastávkách hromadné dopravy 

12. dětská hřiště a sportoviště 

13. veřejný rozhlas  

14. veřejné záchodky 

15. přístřešky, budovy pro obecní techniku 

 

 

Dotační titul  2 - Komplexní úprava návsí, náměstí  
 

Dotaci v rámci tohoto dotačního titulu je možné využít na celkovou nebo částečnou úpravu 

návsi/náměstí venkovské obce v Libereckém kraji definované v Programu rozvoje LK 2014- 

2020 (obec, městys, město v územním obvodu Libereckého kraje). 

 

Dotační titul 3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady  
 

Dotační titul 4 - Oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného 

osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných 

ploch 

 
Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotací podle dotačních titulů 1 až 4 
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1. V rámci dotačního titulu 1 až 4 lze v rámci vyhlášeného programu poskytnout dotaci 

ve výši: 

 pro obce do 300 obyvatel - maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, 

maximálně však 400 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu  

 pro obce do 1000 obyvatel – maximálně 60% celkových uznatelných nákladů 

projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu  

 pro obce nad 1 000 obyvatel – maximálně 50% celkových uznatelných nákladů 

projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu.  

 

2.  Příjemcem dotace můžou být pouze venkovské obce v Libereckém kraji definované 

v Programu rozvoje LK 2014- 2020 (obec, městys, město v územním obvodu 

Libereckého kraje). 

 

3. Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, opravu nebo údržbu 

dlouhodobého majetku (movitého i nemovitého), který je ve vlastnictví dotčené obce. 

Dotace může být investičního nebo neinvestičního charakteru. 

 

4. Projekt musí být doložen příslušným povolením ve smyslu stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

5. Podíl obce může být zčásti tvořen dodávkou vlastního materiálu a dobrovolnou prací 

občanů. Finanční hodnota takovéhoto podílu obce se prokazuje znaleckým posudkem.  

.  

6. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí nenahrazují vlastnictví k předmětné 

nemovitosti, na kterou je žádána dotace a nelze je dokládat při prokázání vlastnického 

vztahu.  
 

7. Neuznatelné náklady jsou projektové dokumentace, studie, inženýrská činnost. 
 

 

Dotační titul 5 - Urbanistické studie a územní plány 
 

Tento dotační titul je zařazen v Oblasti podpory územní plánování č. 3 – Program 3.1 – 

Zpracování územních plánů.  

 

 

Dotační titul 6 - Projekty na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje 

venkova a obnovy vesnice 

 
1. Příjemci dotace mohou být pouze dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO) na území 

Libereckého kraje, jejichž předmětem činnosti je například koordinace společného 

postupu členských obcí a měst při realizaci jejich záměrů včetně investičních akcí 

v návaznosti na potřeby celého regionu, územní plánování, ekonomická činnost svazku, 

ochrana a prosazování společných zájmů a nikoliv pouze účelově založené svazky za 

jedním účelem pro např. plynofikaci, či budování jiných inženýrských sítí v členských 

obcích. 

 

2. Příjemcem mohou být pouze DSO s dobou existence min. 3 roky. 
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3. Do projektu musí být zapojeny DSO s minimálním počtem členských obcí na území 

Libereckého kraje 5 a výše.  

4. Počet členských obcí v jednotlivých dobrovolných svazcích obyvatel je stanoven 

z platných dokumentů jednotlivých dobrovolných svazků obcí vždy k 1.1. daného roku, 

kdy je vyhlášen program. 

 

 

Podmínky a kritéria čerpání pro poskytnutí dotace dle dotačního titulu 6 

 

1. Na tento účel lze poskytnout dobrovolnému svazku obcí neinvestiční dotaci ve výši 

max. 70% celkových uznatelných nákladů, max. však 20.000,- Kč/1 obec, která je 

členem DSO na území Libereckého kraje.  

 

2. V případě, že DSO zahrne do žádosti o poskytnutí dotace i členské obce sídlící mimo 

území Libereckého kraje, budou celkové výdaje uvedené v žádosti poníženy o tyto 

nezpůsobilé výdaje v souladu se Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje, čl.6.9.  

 

3. Dotaci lze poskytnout: 

- na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a 

obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i 

celostátního významu (např. pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV).  

            - osobní výdaje 

4. Neuznatelné náklady jsou projektové dokumentace, studie, inženýrská činnost 
 

 
 

Dotační titul 9 – Válečné hroby  
 

Dotace je určena na údržbu a úpravu válečného hrobu, pamětní desky, pomníku, památníku 

nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, jeho okolí a přístupu 

k němu v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb, o válečných hrobech a pietních místech, který 

je ve vlastnictví dotčené obce.   

 

Podmínky a kritéria pro poskytnutí dotací dle dotačního titulu 9 

 

1. Příjemcem dotace můžou být pouze Venkovské obce v Libereckém kraji definované 

v Programu rozvoje LK 2014- 2020 (obec, městys, město v územním obvodu 

Libereckého kraje).  

 

2. Dotaci lze poskytnout ve výši max. 70% celkových uznatelných nákladů projektu, max. 

však 25 000 Kč. 

 

3. Neuznatelné náklady jsou projektové dokumentace, studie, inženýrská činnost. 

 

C  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstva Libereckého 

kraje.  

2. Tyto Podmínky byly schváleny usnesením č.579/19/ZK ze dne 17. 12. 2019. 


