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Dotace 
 

Monitoring 

Veřejné 

zakázky 

Služby 

obcím 

Zajistíme Vám zpracování žádostí o 

dotace do všech dotačních titulů – 

evropských, národních i nadačních.  

Zdarma s Vámi zkonzultujeme Váš 

záměr.  

Důkladně a kvalitně připravíme a 

předložíme Vaši žádost o dotaci 

včetně povinných příloh. 

 

Po získání příslibu dotace 

následuje náročnější fáze projektu, 

se kterou Vám také pomůžeme. 

Zajistíme kompletní administraci 

Vašeho úspěšného projektu – 

hlášení změn, předložení 

povinných příloh, zpracování 

monitorovacích zpráv, žádostí 

o platbu atd. 

Komplexně Vám připravíme a 

zorganizujeme výběrové řízení dle: 

▪ Zákona o zadávání 

veřejných zakázek 

▪ Pravidel poskytovatele 

dotace 

▪ Vašich vnitřních směrnic 

pro zadávání zakázek 

malého rozsahu 

Kvalitně Vám zpracujeme: 

▪ Strategický rozvojový 

dokument obce, který je 

často podmínkou dotace  

▪ Plán rozvoje sportu, který 

musí mít každá obec 

▪ Směrnici pro zadávání 

zakázek malého rozsahu 

Zorganizujeme pro Vás školení.  
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    OBNOVY VEŘEJNÝCH BUDOVY DO 5. 3. 2021 

Podporované aktivity 

• Obnova (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou 

využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu, jedná se o: 

o kulturní domy,  

o budovy se sídlem obecních úřadů,  

o multifunkční domy,  

o knihovny 

o školní budovy (ne navýšení kapacity) včetně prostor pro družinu a školní jídelnu 

o Lze včetně zateplení, výměny oken, vytápění (ne samostatně!) – základem musí být 

vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy 

Výše dotace • Pro obce od 3 001 do 10 000 obyv. – 70 %, min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) nebo 

technologický postup realizace akce včetně položkového rozpočtu 

• Stavební povolení, resp. žádost o jeho vydání nebo ohlášení stavby vyžaduje-li to charakter 

stavby podle stavebního zákona (pravomocný doklad nesmí pozbýt platnosti dříve než 4 

měsíce po podání žádosti) 

Podmínky 

• Obec musí mít zpracovaný a schválený rozvojový strategický dokument 

• Nelze podpořit obnovy hasičských zbrojnic, tělocvičen, zázemí sportovišť, prostor pro spolky 

(klubovny apod.), prodejen, ordinací a čekáren, informačních center, výstavních síní, muzeí 

apod.  

• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti) 

• Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti  

• Nelze použít na výkup nemovitosti, novou výstavbu, obnovu prostor určených k bydlení, 

nákup a pořízení vybavení, nábytku, přístupové cesty či parkoviště 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 

 

SPORTOVIŠTĚ, TĚLOCVIČNY, SPORTOVNÍ HALY PRŮBĚŽNĚ DO 30. 6. 2022 

Podporované aktivity 

• Modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení včetně zázemí 

• Výstavba sportovních zařízení včetně zázemí 

• Pořízení dlouhodobého majetku související se sportovním zařízením 

• Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Výše dotace • 70 %, minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) nebo 

technologický postup realizace akce a základní výkresovou část 

• Položkový rozpočet 

• Pravomocné stavební povolení, popř. jiný dokument pro konkrétní druh povolovacího řízení  

Podmínky 

• Výzva není určena pro dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejná koupaliště, veřejné 

volnočasové sportoviště. 

• Dlouhodobý majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba 

či technické zhodnocení sportovního zařízení  

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 
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ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH 

PRVKŮ 

OD 1. 2. 2021  

do vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 

• Kaple, kaplička 

• Křížová cesta 

• Zvonička 

• Boží muka 

• Smírčí a jiné kříže 

• Exteriérové sochy a sousoší 

• Hřbitovy a hřbitovní zdi 

Výše dotace 

• 70 % celkových způsobilých výdajů  

• Minimální výše podpory činí 15 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 200 000 Kč 

Základní přílohy 
• Položkový rozpočet 

• Projektová dokumentace či technologický postup 

Podmínky 
• Způsobilými žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel, případně se může jednat o projekt v obci 

od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 

obyvatel. 

Kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKUP A SCELOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ DO 

MAJEKTU OBCÍ 

OD 15. 2. 2021 

do vyčerpání alokace 

Podporované 

aktivity 

● Odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím za účelem dosažení scelení majetku a 

převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí 

Výše dotace 

• 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen z dokumentů:  

• Znalecký posudek 

• Sjednaná cena dle kupní smlouvy 

• Aktualizovaná pořizovací cena objektů 

Základní přílohy 
• Polo kupní smlouva, popř. smlouva o smlouvě budoucí na výkup vlastnických práv 

• Situace pozemkové mapy se zákresem rozsahu vykupovaného majetku 

Podmínky 

• žádosti lze podávat od 15. 2. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace 

• žadatel musí být po realizaci akce majoritním vlastníkem dané infrastruktury na daném 

území 

• vodovod – zásobovat pitnou vodou více než 50 % zásobovaných obyvatel dané obce 

• kanalizace – zajistit odvádění a čištění vod více než 50 % napojených obyvatel dané 

obce 

• v případě, že odkupovaný majetek leží na katastru více obcí, musí být tato podmínka 

splněna ve všech těchto obcích 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 
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  ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH DO 2. 3. 2021 

Podporované aktivity 

• Zateplení budov (obvodový plášť, výměna a renovace otvorových výplní) 

• Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

• Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody (vybrané druhy) 

• Rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení 

• Instalace solárně-termických nebo fotovoltaických systémů 

• Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu 

Výše dotace 

• 35–50 % celkových způsobilých výdajů v závislosti na úspoře 

• 70 % v případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

• Minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Energetické posouzení a energetický štítek obálky budovy 

• Průkaz energetické náročnosti budovy pro návrhový stav 

• Odborný posudek k výskytu synantropních živočichů 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE KRIMINALITY DO 15.2.2021 

Podporované aktivity 

• Kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících)  

• Zabezpečovací a vyhodnocovací soubory 

• Mříže 

• Osvětlení a oplocení rizikových míst 

• Software a hardware pro bezpečnostní a preventivní účely 

• Sportovní hřiště a plácky  

• Asistent prevence kriminality 

• Domovník – preventista 

• Bezpečnostní dobrovolník  

Výše dotace 

• Vybudování městského kamerového dohlížecího systému - I. etapa (zahájení) max. 1 000 

000 Kč 

• Vybudování, úprava a vybavení víceúčelových sportovních hřišť a plácků pro využití k 

organizovaným kolektivním aktivitám - max. 300 000 Kč 

• Rozšíření a reprodukce městského kamerového dohlížecího systému a ostatní investiční 

projekty max. 350 000 Kč 

• Asistent prevence kriminality 22 000 Kč/měsíc super hrubé mzdy 

Podmínky 

• Nelze poskytnou na opatření ve školských zařízeních 

• Nelze podpořit opatření na zvýšení bezpečnosti v dopravě 

• Zpracovat strategický rozvojový dokument zaměřený na bezpečnost dle metodiky MV 

• Zpracovat bezpečnostní analýzu za předchozí rok 

• Zajistit pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality 

Kontaktní osoba Ing. Šárka Doležalová, M.A. 

+420 727 876 094, dolezalova@domoza-projekt.eu 

  

 

 

 

 

 

https://www.domoza-projekt.eu/
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  DEŠŤOVKA PRO OBCE DO 1. 3. 2021   

Podporované aktivity 

• Podzemní a retenční nádrže (např. vybudování nádrže na akumulaci dešťové vody a 

provedení potřebného napojení na veřejnou budovu, vybudování retenční nádrže vč. 

související dešťové kanalizace atp.)  

• Zasakovací pásy a průlehy  

• Budování propustných povrchů (parkovací plochy, chodníky, náměstí, veřejná prostranství 

atp.) 

• Výměna nepropustných povrchů za propustné (např. výměna asfaltové vrstvy za zámkovou 

dlažbu na parkovacích plochách, chodníkách atp.) 

• Podzemní vsakovací zařízení 

• Zelené střechy 

Výše dotace 
• Max. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu  

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 200 000 Kč 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu zpracovaná dle pravidel OPŽP 

• Územní rozhodnutí, stavební povolení s nabytím právní moci je-li pro projekt relevantní 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

   

 VÝSADBA STROMŮ  DO 30. 4. 2021 0 

Podporované aktivity 

• Pořízení vysazovaných listnatých stromů 

       V souvislosti s touto aktivitou patří mezi způsobilé výdaje: 

• materiál 

• pořízení technologie na závlahu 

• publicita 

• odborný posudek (tj. povinná příloha žádosti o dotaci) 

• zajištění odborného dozoru 

Výše dotace 

• Max. 100 %  

• Minimální výše podpory činí 20 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 250 000 Kč 

Základní přílohy 

• Odborný posudek zpracovaný osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, 

zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví 

• Souhlas vlastníka pozemku 

Podmínky  

• Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech v zastavěných částech obce 

či extravilánu 

• Vlastník pozemku musí dát souhlas s realizací projektu 

• Do sázení stromů bude zapojena veřejnost 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu 

 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
https://www.domoza-projekt.eu/2020/05/11/dotace-na-chodniky-mistni-komunikace-verejna-prostranstvi-destovka-pro-obce-2020/
mailto:koulova@domoza-projekt.eu
https://www.domoza-projekt.eu/2019/10/07/az-100-dotace-na-vysadbu-stromu/
mailto:soukupova@domoza-projekt.eu
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DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD           DO 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 
• Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 

obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky 

možné, nebo by bylo finančně náročné 

Výše dotace 

• Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 

• 1–5 EO činí 100 tis. Kč; 

• 6–15 EO činí 170 tis. Kč; 

• 16–50 EO činí 240 tis. Kč. 

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů 

Základní přílohy 
• Stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK 

• Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice 

MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu 

Podmínky 

• Lze podpořit pouze čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví 

obce.  

• Soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané 

části obce či města. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu 

 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - 

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA, 

SUCHO A POVODNĚ  

DO 31. 3. 2021 

nebo do vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 

Projektová příprava v souvislosti s projekty, které budou předloženy v rámci Operačního programu 

životní prostředí 2021-2027, a které budou zaměřeny na: 

A. VÝSTAVBU KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (za předpokladu existence vyhovující ČOV 

či související výstavby dle aktivity B.)  

B. VÝSTAVBU, MODERNIZACI A INTENZIFIKACI ČOV  

C. PŘIVADEČE A ROZVODNÉ SÍTĚ PITNÉ VODY VČ. SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ A ZDROJŮ, ÚPRAVNY 

VODY  

D. REALIZACE PŘÍRODNĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

E. HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODU  

F. REVITALIZACE A RANATURACE VODNÍCH TOKŮ, OBNOVA EKOSTABILIZAČNÍCH FUNKCÍ 

VODNÍCH A NA VODU VÁZANÝCH EKOSYSTÉMŮ A REALIZACE PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ 

CÍLENÝCH NA ZPOMALENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY A PROTIEROZNÍ OCHRANA 

Výše dotace 
• Až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů (max. však 5 mil. Kč na žádost a zároveň  

max. 4 % z investičních nákladů na realizaci opatření z OPŽP) 

Základní přílohy 
• Variantní studie/odborný posudek zpracovaný dle závazného vzoru 

• Rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru 

Podmínky 

• Účelem je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu a zadávací řízení na realizaci 

projektů, pro které bude vyhlášena související výzva v OPŽP 2021-2027 (pro tuto výzvu bude 

podmínkou přijatelnosti existence stavební dokumentace pro provedení stavby, pravomocné 

stavební povolení a uzavřené smlouvy o dílo na realizační zakázku). 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 
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POVODŇOVÁ OCHRANA V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ  DO 1. 3. 2021 

Podporované aktivity 

• snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 

běžné průtoky v intravilánu obcí 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v 

extravilánu do volné krajiny) 

• výstavba suchých nádrží (poldrů) 

• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

Výše dotace 

• 85 % celkových způsobilých výdajů 

• v případě projektu na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů – 95 % celkových způsobilých výdajů 

• v případě budování propustných zpevněných povrchů – 30 % celkových způsobilých výdajů 

• v případě odstranění sedimentů – 40 % celkových způsobilých výdajů 

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

• Pravomocné a platné územní rozhodnutí či stavební povolení 

 Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

 

 PREVENCE PŘED POVODNĚMI  DO 31. 12. 2023 

Podporované aktivity 

• OPATŘENÍ S RETENCÍ 

• zřizování nových retenčních prostorů 

• úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem 

• opatření k rozlivům povodní 

• výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží 

• úprava stávajících suchých poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody za 

podmínky zachování protipovodňové funkce nádrže 

• OPATŘENÍ PODÉL VODNÍCH TOKŮ 

• zvyšování průtočné kapacity koryt (rozšíření koryt) a jejich stabilizace vč. 

souvisejících objektů v korytech 

• výstavba ochranných hrází 

Výše dotace • Opatření s retencí – max. do 90 % stavebních nákladů 

• Opatření podél vodních toků – max. do 85 % stavebních nákladů 

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

• Pravomocné a platné územní rozhodnutí či stavební povolení 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

 

 
VAROVÁNÍ PŘED POVODNĚMI  DO 1.3.2021 

Podporované aktivity 

• Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a 

modernizace měřicích stanic 

• Budování a rozšiřování varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby 

na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování 

sdílených databází Povodňového informačního systému 

Výše dotace • 70 % z celkových způsobilých výdajů 

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová; +420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 
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SOCIÁLNÍ A NÁJEMNÍ BYTY PRO OBCE PRŮBĚŽNÝ PŘÍJEM 

Podporované aktivity 

a základní podmínky 

• Dotace až 100 % na pořízení sociálních bytů a domů  

o novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení, 

stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení, modernizace 

bytového domu, který není obydlen min. 1 rok před podáním žádosti 

o maximálně 12 bytů + místnost pro správce (sociálního pracovníka) 

o pro způsobilé domácnosti (nízký příjem, nevyhovující bydlení, lze i pro seniory) 

o nájemní smlouva na 2 roky 

o limitovaný nájem 61,10 Kč/m2 

• Zvýhodněné úvěry na pořízení dostupných bytů a domů 

o novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení, 

stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení, koupě 

o nájemné ve výši obvyklé 

• Min. 23 m2, max. 120 m2 

• Udržitelnost projektu 20 let 

Výše dotace 

• Max. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (náklady jsou způsobilé jen do výše 

součinu celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na 

výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým 

statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok. Jakékoliv náklady nad tento rámec si 

musí hradit příjemce dotace z vlastních zdrojů.) 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace 

• Min. podaná žádost o stavební povolení (pokud jej projekt vyžaduje) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu  

  

 
PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY DO 30. 6. 2021 

Podporované aktivity 

• Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních 

přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.) 

• Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování 

obyvatelstva 

Výše dotace 

• 80 % celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší akutní nedostatek zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou 

• 70 % celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou (ve výhledu následujících 5 let) 

• 60 % celkových způsobilých výdajů u projektů, zaměřených na realizaci průzkumných vrtů 

• Minimální výše podpory činí 100 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 3 000 000 Kč 

Základní přílohy 

• Odborný posudek, jehož součástí je i zjednodušená projektová dokumentace a položkový 

rozpočet 

• Dokumenty prokazující nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody 

Podmínky 
• Podpořeny budou takové záměry, kde není z technického, ekonomického nebo jiného 

závažného důvodu možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu nebo 

využít zdroje povrchové vody 

Kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu 
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PLÁNOVANÉ VÝZVY  

PODPORA 

BYDLENÍ 

• Zřízení pečovatelských bytů 

• Zřízení komunitního domu seniorů (10–25 bytů) 

• Zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu 

• Pozemní komunikace (komunikace, chodníky, vjezdy, protihlukové stěny) 

• Vodovod (bez přípojek, bez přeložek) 

• Kanalizace (bez přípojek, bez přeložek) 

• Pro novou výstavbu rodinných nebo bytových domů 

CESTOVNÍ 

RUCH 

• Navigační cedule pro návštěvníky, informační, mapové panely 

• Odpočívadla, sociální zázemí u zimních běžeckých, vodních, cyklistických a turistických tras 

(přístupy do vody, kotvení, parkování kol, posezení, parkovací koše, dětské hřiště, venkovní 

posilovny) 

• Pořízení zařízení na úpravu zimních běžeckých tras (rolby, skútry, trasovače) 

• Rekonstrukce autobusů na ski/cyklobusy, přívěsy na kola/lyže 

• Turistické vláčky na ekologický provoz na turistických trasách 

• Expozice celoročně přístupné (budování, modernizace) 

• Vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné, cyklopoint, stojany na kola 

• Infrastruktura pro hendikepované (bezbariérové přístupy, nájezdové rampy, schodolezy) 

• Sportovně-rekreační infrastruktura v kempech a tábořištích 

• Další aktivity podporující cestovní ruch na základě konzultace (NELZE UBYTOVACÍ A 

STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ – VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE) 

ZCHÁTRALÉ 

BUDOVY 

• Obnova nevyužívaných areálů či budov (brownfield) k jejichž dalšímu využití je plánována 

výstavba nových objektů či rekonstrukce původních objektů, které následně budou sloužit 

obecnímu zájmu (součástí může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba 

objektů), např.:  

• obecní dům, obřadní síň, škola, školka, knihovna, volně přístupné volnočasové 

aktivity, veřejné parkoviště, garáže, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny 

pro obec, hasičárna, kulturní dům, klubovny pro lokální spolky, veřejná sportoviště, 

kluziště, koupaliště 

• Lze podpořit i obnovu brownfieldu, k jehož dalšímu využití je plánována pouze 

revitalizace zeleně, parkové úpravy včetně odpočinkových zón, hřišť apod.  

• Lze financovat i výkup nemovitosti (musí být součástí akce, výkup po podání žádosti) 

ZŠ, MŠ • Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

• Výstavbu nových kapacit ZŠ a MŠ vč. zázemí (vyjma venkovních hřišť) 

NÁJEMNÍ 

BYTY • Opravy/modernizace či vybudování objektů/bytů určených k nájemnímu bydlení občanů 
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