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ROZŠÍŘENÍ
PODPORY V
RÁMCI LEADER
Článek 20 Základní služby a
obnova vesnic ve
venkovských oblastech dle
nařízení Evropského
parlamentu a Rady č.
1305/2013 ze dne 17.
prosince 2013, o podpoře
pro rozvoj venkova z
Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005 č.
1305/2013

SPOLEČNÉ PODMÍNKY
Žadatel
vždy obec nebo svazek obcí
v případě, že je žadatelem NNO, je nutná historie subjektu

Míra podpory
80 %

Režim podpory
de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea)
nebo nezakládá veřejnou podporu (stezky, veřejná prostranství)
u stejného režimu, možnost kombinovat kódy způsobilých výdajů

Podmínky
projekt je v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií
limit pro doplňující výdaje ve výši 30 %

Nezpůsobilé výdaje (MŠ/ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody, kulturní
a spolková zařízení včetně knihoven, muzea)
kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů
stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč

A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

Způsobilé výdaje
vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce
herní a vodní prvky
doplňující výdaje jako součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
veřejným prostranstvím se rozumí zejména náměstí, návsi,
tržiště a bezprostřední okolí objektů občanské vybavenosti,
které jsou ve vlastnictví obce
veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce
nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy,
nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků

B) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Žadatel
příspěvková organizace obcí/svazku obcí
školské právnické osoby (nejsou zřízeny krajem či organizační
složkou státu)

Způsobilé výdaje
rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného
stravovacího zařízení; mobiliář pro MŠ
pořízení vybavení
doplňující výdaje jako součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy
projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání
nezpůsobilé úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity
v rámci ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety
nesloužící pro odborné předměty, knihovny, technické
místnosti, družiny a jídelny

C) HASIČSKÉ ZBROJNICE

Způsobilé výdaje
rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně
příslušného zázemí
pořízení vybavení hasičské zbrojnice
doplňující výdaje jako součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
podporovány hasičské zbrojnice, resp. jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V
podpora souvisí s výkonem služby jednotky sboru
dobrovolných hasičů

D) OBCHODY PRO OBCE

Žadatel
příspěvková organizace obcí/svazku obcí

Způsobilé výdaje
výstavba/rekonstrukce/obnova budov pro obchod včetně
zázemí
pořízení vybavení pro obchod
pojízdná prodejna
doplňující výdaje jako součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
provozovatelem nemusí být sám žadatel - musí být vybrán za
otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se
zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek

E) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Žadatel
příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí
nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
registrované církve a náboženské společnosti a evidované
(církevní) právnické osoby

Způsobilé výdaje
obnova a zhodnocení kulturní památky
doplňující výdaje jako součást projektu

nákup nemovitosti

Podmínky
podporovány nemovité památky uvedené ve veřejně
dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky.
nelze podpořit památky UNESCO a národní kulturní památky,
včetně Indikativního seznamu památek podporovatelných

F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Žadatel
příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí
nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
registrované církve a náboženské společnosti a evidované
(církevní) právnické osoby

Způsobilé výdaje
rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení,
včetně zázemí , knihovny
pořízení vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně
obecních knihoven
doplňující výdaje jako součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
v případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst.
1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. - obecní knihovny
nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní
aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí

G) STEZKY

Žadatel
příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí

Způsobilé výdaje
výstavba/rekonstrukce/obnova a rozšíření pěších a lyžařských
stezek, hippostezek a tematických stezek včetně značení,
směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků
stavební výdaje související s danou stezkou
nákup nemovitosti

Podmínky
projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou
je značení v intravilánu)
v případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků
s realizací projektu
v případě realizace projektu na zvláště chráněném území
(ZCHÚ) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000 se nejedná o
stezku interpretující chráněné území nebo předmět ochrany
ZCHÚ
nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy,
ferrata

H) MUZEA PRO OBCE

Žadatel
příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí

Způsobilé výdaje
rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci
výstavních expozic a muzeí vč. zázemí
pořízení vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí
doplňující výdaje jakou součást projektu
nákup nemovitosti

Podmínky
zřizovatelem muzea není stát ani kraj
nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty

ZMĚNA STRATEGIÍ A
STŘEDNĚDOBÁ
EVALUACE

1) Zhodnocení
dosaženého
pokroku
2) Odeslání dodatků k
akceptačnímu
dopisu
3) Možnost podat
žádost o přezkum
ŘO
PRV
připravuje
informaci, jak provést
změnu strategií po
střednědobé evaluaci,
zejména
změnu
finančního plánu

DĚKUJI
ZA POZORNOST

KONTAKTY: LUCIE.CHLUPACOVA@MZE.CZ
TEL. 221 812 283
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