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ROP MORAVSKOSLEZSKO– VÝZVA DO PODOBLASTI PODPORY 
3.2 ROZVOJ VENKOVA 

KDO může žádat? 

• obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5 tis. 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 5 tis. 

• nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 tis. 

KDY lze žádat? 

• předpokládaný termín pro příjem žádostí o dotaci probíhá od 10. 3. 2015 do 8. 6. 2012 

NA CO lze získat podporu? 
• Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství 

(např. veřejné osvětlení, mobiliář, místní rozhlas a výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce 
památek, místních atraktivit),  

• Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo 
přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců,  

• Rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a 
komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování 
a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek lidové 
architektury, tradičních řemesel, apod.),  

• Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty 
občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany 
obyvatelstva, základní obchodní infrastruktura (tržnice) či veřejné sportovní objekty, 

• Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení: výstavba, obnova, rekonstrukce 
škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty), modernizace vybavení 
škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a 
komunikačních technologií do výuky,  

• podpora komunitní role mateřských a základních škol,  

• Rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení 
a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a aktivity 
klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory 
pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště, apod.),  

• rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů, dále 
pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce,  

• Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields)  

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 

• Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání projektů k dočerpání finanční alokace ROP Moravskoslezsko 

• Žadatel musí projekt ukončit a uhradit do 31.12.2015 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše dotace bude záviset na 
zbytkové finanční alokaci programu, realizaci stávajících projektů a vývoje kurzu koruny vůči euru 

• Minimální výše dotace je 2 mil. Kč  

NA KOHO je možné se obrátit? 

• Mgr.Ondřej Stolar  .  stolar@renards.cz  .  731 656 847 


