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PROGRAM OBNOVY VENKOVA

REKAPITULACE INFORMACÍ

Program podporovaný z rozpočtu kraje na realizaci 

venkovských projektů

Dotace:

 poskytuje se jednorázově na kalendářní rok

 neumožňuje kofinancování projektu z PRV 

 je přísně účelová



PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 Od roku 2014 došlo k novému centrálnímu zpracování žádostí 

v dotačním monitorovacím systému DOTIS

 Dotační podmínky jsou v souladu s aktualizovanými 

dokumenty: POV KHK 2014 – 2020, Zásad pro poskytování 

dotací z Dotačního fondu KHK, Statutu Dotačního fondu KHK

 Dotační portál  KHK poskytuje veškeré potřebné informace



PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 Dotační programy jsou administrovány na úrovni kraje od roku 

2004 a celkem bylo do roku 2017 rozděleno 505 milionů korun

 Kraj podpořil zpravidla 2/3 z přijatých žádostí  (250 – 350)

V roce 2016  byly podpořeny všechny žádosti s potřebným

počtem dosažených bodů, tj. minimálně 60.

V roce  2017 bylo podpořeno 59 žadatelů ze 101 přijatých

žádostí.

 Program měl  původně 5 dotačních programů – současně jsou 

administrovány 2 nežádanější dotační programy



Dotační program 1

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

ZŠ, MŠ, školská, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová

a tělovýchovná zařízení, hřiště, sportoviště, hasičské zbrojnice,

veřejný rozhlas, sakrální stavby, hřbitovy, drobná architektura,

radnice, obecní úřady, ostatní zařízení občanské vybavenosti

žadatel pouze obec

minimální výše dotace 50 000 Kč

maximální výše dotace 400 000 Kč

podíl dotace 50 %



Dotační program 2

Komplexní úprava veřejných prostranství a místních 

komunikací, infrastruktura

Místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, autobusové

zastávky, reflexní dopravní značky a retardéry, lavičky, altánky,

odpadkové koše, stojany na kola – tzv. mobiliář, obnova a zřizování

veřejné zeleně, požární nádrže,

žadatel pouze obec

minimální výše dotace 50 000 Kč

maximální výše dotace 600 000 Kč

podíl dotace 50 %



PŘEHLED finančních prostředků POV 

v LETECH 2004 – 2017 (alokace v mil. Kč)

2004 37,5 – transformovaný program z MMR na 

podmínky kraje 

2005 45,0

2006 45,0

2007 45,0

2008 50,0

2009 50,0

2010 48,8

2011 50,0

2012 40,0

2013 25,0

2014 25,0

2015 25,0

2016 40,0

2017 40,0



POV 2017 

Celkový přehled rozdělení finančních prostředků POV 2017 uvedeno v Kč

dotační 

program

počet 

podaných 

žádostí 

celková 

hodnota 

projektů   

výše 

požadované 

dotace Kč 

počet 

doporučených 

žádostí k 

podpoře

investice         neinvestice

výše 

schválených 

dotací 

DP1 38 32 395 488 12 186 239 19 2 890 000 3 532 800 6 422 800

DP2 63 66 163 727 26 620 179 40 8 217 100 9 405 300 17 622 400

celkem 101 98 559 215 55 127 278 59 11 107 100 12 938 100 24 045 200

Nedočerpané finanční prostředky včetně rezervy 15 954 800

Celkem alokace 40 000 000

Výši nedočerpaných prostředků ovlivnil první návrh alokace ve výši 20,0 mil. 

Kč do této dotační oblasti a k tomu nastavena odpovídající hodnotící kritéria. 

Následně došlo k navýšení finančních prostředků na 40,0 mil. Kč.
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