
 
 

 

 

Program č. 2.1 – Program obnovy venkova 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

Číslo a název oblasti podpory: 2 – regionální rozvoj  

Číslo a název programu: 2.1 – Program obnovy venkova  

Účel podpory  

Obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a 

občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora 

vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy 

vesnice a zvýšení kvality života na venkově: 

DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti 

DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí 

DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady 

DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného 

osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a 

zpevněných ploch 

DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje 

venkova a obnovy vesnice 

DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů 

DT 9 – válečné hroby 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Rozvoj  venkovského území především v oblasti zvyšování 

kvality života na venkově jako nezbytného předpokladu pro 

eliminaci postupného trendu vylidňování venkova a udržování 

venkovské přírody a krajiny 

Správce programu Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

Kontaktní osoba programu 
Ing. Jitka Suchánková, tel: 485 226 581, 

jitka.suchankova@kraj-lbc.cz 

Odkaz na webové stránky oblasti 

podpory/programu  
www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK 

Den zveřejnění programu 

1) web Libereckého kraje 

2) úřední deska způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

24. 2. 2021 

Lhůta pro podání žádosti 29. 3. 2021 – 16. 4. 2021, do 14.00 hod. 

  27.126.000 Kč   

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu 
 21.126.000 Kč pro DT 1-4 a 9  

   6.000.000 Kč pro DT 6 a 7 

 

Výše podpory a způsobilost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 

Dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Podmínky pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 

z Dotačního fondu – Program obnovy venkova) 

Maximální výše dotace (v Kč) 

Dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Podmínky pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 

z Dotačního fondu – Program obnovy venkova) 
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Maximální výše podpory kraje 

ze způsobilých výdajů (v %) 

Dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Podmínky pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 

z Dotačního fondu – Program obnovy venkova) 

Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel 

v tomto programu 

1 žádost 

Způsobilé výdaje Dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Podmínky pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 

z Dotačního fondu – Program obnovy venkova) 

Nezpůsobilé výdaje Dle jednotlivých dotačních titulů (viz. Podmínky pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 

z Dotačního fondu – Program obnovy venkova) 

 

Ostatní podmínky programu 

A. Okruh žadatelů: 

• Pro DT 1, 2, 3, 4, 9: venkovské obce v LK definované 

ve Strategii rozvoje LK 2021-2027 (Obec, městys, město v 

územním obvodu LK)1  

• Pro DT 6 a 7 svazek obcí v územním obvodu LK, který 

nebyl zřízen pouze za jedním účelem a existuje minimálně 

po dobu 3 let a s minimálním počtem členských obcí 5 a 

výše (viz. Podmínky pro poskytování účelových dotací z 

rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu – Program 

obnovy venkova)  

 

B. Omezení podpory: 

• Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje 

• Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí 

finančních prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 

1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu 

de minimis. 

C. Forma podpory:  Účelová investiční nebo neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK 

D. 
Termín realizace 

aktivit: 
1. 1. 2021 –  30.  9.  2022 

E. 
Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti: 

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně 

prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře 

(nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok) 

„Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého 

kraje na rok 2021“. 

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách 

Libereckého kraje. 

Žádost musí být doručena nejpozději do 16.4.2021 do 14:00 

hod. dvěma níže uvedenými formami: 

1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete 

na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-

mailem), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez 

                                                           
1 Seznam venkovských obcí LK na http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/21-program-obnovy-venkova 
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povinných příloh 

a zároveň 

2. v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové 

schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým 

podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými 

přílohami. 

Adresa pro doručování:  

Krajský úřad Libereckého kraje 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 

ID datové schránky: c5kbvkw 

nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje 

Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti. 
 

F. 
Povinné přílohy 

k žádosti: 

OBCE 

 výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém schvalují 

podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o 

vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu 

obce nebo čestné prohlášení statutárního zástupce obce, že 

zastupitelstvo obce schválilo účast obce na projektu i 

vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele 

 Vyplněný formulář Textová část popisu projektu  

 čestné prohlášení statutárního zástupce obce, že daný 

projekt je v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým 

dokumentem obce, schváleným zastupitelstvem obce 

SVAZKY OBCÍ 

 kopie zápisu z jednání svazku obcí, ve kterém je schváleno 

podání žádosti na danou akci v dané výši a doklad, že 

v rozpočtu svazku obcí jsou vyčleněny prostředky na vlastní 

podíl žadatele, nebo čestné prohlášení statutárního zástupce 

svazku obcí, že příslušný orgán svazku obcí schválil účast 

svazku obcí na daném projektu i vyčlenění finančních 

prostředků na vlastní podíl žadatele 

 čestné prohlášení statutárního zástupce svazku obcí, že daný 

projekt je v souladu se strategickým dokumentem svazku 

obcí 

  vyplněný formulář Textová část popisu projektu 

G. 

Hodnotící kritéria, 

bodová škála kritérií, 

případně váhy 

kritérií: 

Závazná kritéria: 

 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (DT 1-4, 6,7,9 

váha kritéria 30%): 
a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu 15 bodů 

b) více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů 

projektu                                                                                   7 bodů  

c) více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů 

projektu                                                                          0 bodů  



 

  

2. Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a 

podprůměrných oblastí kraje (DT 1-4, 6,7,9 váha kritéria 

10%): 
a) projekt je realizován zcela nebo převážně v hospodářsky slabé 

oblasti                                                                                   15 bodů 

b) projekt je realizován zcela nebo převážně v podprůměrné oblasti

                                                                                    7 bodů 

c) projekt je realizován v ostatních oblastech   0 bodů 

 

Specifická kritéria: 

 

3. Velikost obce dle počtu obyvatel (DT 1-4, 9, váha kritéria 

20%) nebo zapojení obcí v rámci svazku obcí (DT6,7, váha 

kritéria 20%): 

a) obec do 300 obyvatel nebo zapojení minimálně 9 obcí ve svazku 

obcí                                                                                    15 bodů 

b) obec do 1000 obyvatel nebo zapojení minimálně 7 obcí ve 

svazku obcí                                                                        10 bodů 

c) obec do 2000 obyvatel nebo zapojení minimálně 5 obcí ve 

svazku obcí                                                                           0 bodů 

 

4. Význam projektu pro rozvoj obce (DT 1-4, 9 váha kritéria 

20%): 

a) komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, budovy obecních a 

městských úřadů, hřbitovy                  15 bodů   

b)školská, tělovýchovná a kulturní zařízení, dětská hřiště, 

sportoviště a venkovské prodejny                                      10 bodů                                          

c) zdravotnická zařízení                                                       5 bodů                      

d) ostatní                               0 bodů 

 

4. Význam projektu pro rozvoj mikroregionu (DT 6,7, váha 

kritéria 20%): 

a)poradenská činnost                                                      15 bodů 

b) vybavení a technika pro zajištění společných komunálních služeb 

a údržbu veřejných prostranství                                     10 bodů 

c)kompostárny, zařízení pro konání kulturních, sportovních a 

společenských akcí (např. party stany, mobilní podia)    5 bodů 

d) ostatní                                                                           0 bodů          

 

 

5. Úspěšnost žadatele v čerpání dotací z programu 2.1 POV (DT 

1-4, 6,7,9 váha kritéria 20%): 

a) žadateli nebyla v posledních třech letech poskytnuta dotace z DF 

LK – POV                                                                            15 bodů 

b) žadateli byla v posledních třech letech poskytnuta dotace z DF 

LK – POV jednou                                                               10 bodů                                                                                                                                         

c) žadateli byla v posledních třech letech poskytnuta dotace z DF 

LK – POV dvakrát                                                                5 bodů 



 

d) žadateli byla v posledních třech letech poskytnuta dotace z DF 

LK – POV třikrát                                                                   0 bodů                                               
 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí o žádosti: 

Konzultace žádostí 

ORREP 

Ing. Jitka Suchánková 

tel. 485 226 581  

e-mail: 
jitka.suchankova@kraj-lbc.cz 

 

  

24.2.2021 – 

15.4.2021 
 

Příjem žádostí 

V elektronické podobě 

přes webové stránky 

Libereckého kraje 

Podepsaný originál 

včetně všech příloh přes 

datovou schránku či v 

tištěné podobě ORREP 

nebo podatelna KÚ 
 

Od 29.3.2021 do 

16.4.2021 do 

14:00 
 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Určení zaměstnanci 

ORREP 

4- 5/2021 

 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Výbor  HRRRV ZK 

5/2021 

 

Projednání návrhu Rada LK 6/2021 

Schválení návrhu Zastupitelstvo LK 
6/2021 

 

I. 
Oznámení o 

schválení/neschválení 

dotace: 

Písemně do 15 dnů od podpisu ověřeného usnesení zastupitelstva 

kraje 

J. Právní forma: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje 

K. 
Doklady požadované 

k uzavření smlouvy: 

 Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad 

bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být 

starší než 90 dní 

 Dvě fotografie znázorňující místo, kde bude projekt 

realizován 

 Příslušné povolení ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 

Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak 

 Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 7 Zásad 

pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého 

kraje, které je možné nalézt na webových stránkách 

Libereckého kraje  www.dotace.kraj-lbc.cz 

 Kopie dokladu o zřízení účtu 

 Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de 

            minimis, které je možné nalézt na webových stránkách   

            Libereckého kraje www.dotace.kraj-lbc.cz    
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L. 

 
Způsob financování: 

1. Dotace může být čerpána až po uzavření příslušné smlouvy mezi 

příjemcem dotace (žadatelem) a Libereckým krajem 

2. Dotace bude čerpána zálohovou platbou do maximální výše 90 % 

přiznané dotace  

3. Zbývající část dotace bude proplacena po závěrečném 

vyúčtování projektu 

 

M. 

 

Podmínky 

vyúčtování: 

Vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
 

 

N. 

 
Ostatní: 

 Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými 

přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o 

platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně 

pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není 

aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce 

programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat 

z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce 

programu má povinnost opatřit si je sám. 

 Podpořeny budou projekty v pořadí dle dosaženého počtu 

bodů, maximálně však do výše alokace určené zvlášť pro 

obce (DT 1-4,9) a zvlášť pro svazky obcí (DT6,7). 

V případě nevyčerpání jedné nebo druhé alokace bude při 

přidělování dotací navržen přesun finančních prostředků do 

druhé alokace, aby byl podpořen co největší počet žadatelů. 

 V případě projektů, které získají stejný počet bodů, ale 

jejich celkový objem požadovaných finančních prostředků 

bude převyšovat alokovanou částku, mohou být tyto 

prostředky na základě rozhodnutí hodnotícího orgánu 

rozděleny poměrně nebo nebudou rozděleny vůbec. 

 v DT 9 – správce programu ověří, zda je předmět podpory 

evidován v Centrálním registru válečných hrobů a je 

v souladu se zákonem 122/2004 Sb. 

 Vymezení území ve Strategii rozvoje Libereckého kraje 

2021-2027 

(https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-

dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-

lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021): 

-  venkovské obce v LK  

- hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti v LK 

 
 

Pozn.:  

a) nedílnou součástí vyhlášeného programu musí být vzorový Hodnotící formulář (viz přílohy 1) a vzor Žádosti 

o poskytnutí dotace z rozpočtu LK (viz příloha č.2) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (viz příloha č.3) a Podmínky 

POV 2021 (viz příloha č.4) a formulář Textová část projektu (viz příloha č.6)  

b) na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutím dotace z programu 

nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.  

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021


 

 

 

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………………. 

 

 

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů        

           

Číslo a název oblasti podpory 

/programu       

 

  

         

           

část I. - informace o projektu 
část II. - hodnocení správce 

programu 

 
část III. - hodnocení komise 

Poř. 

číslo 
Žadatel Název projektu Popis projektu 

Výstupy 

projektu 

Celkové 

výdaje 

projektu 

Požadovaná výše 

dotace 
Administrativní soulad 

(projekt je v souladu s 

podmínkami programu a je 
způsobilý pro další 

hodnocení) ANO/NE 

Závazná 

kritéria 

hodnocení 

(body) 

Specifická 

kritéria 

hodnocení 

(body) 

Celkový 

počet bodů 

Kč % 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

celkem:     0,00  
 

  


