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1. Úvod
Akční plán Mikroregionu „Posázavský kruh“ úzce navazuje na zpracovaný
Strategický plán rozvoje (dále jen „strategie rozvoje“) Mikroregionu Posázavský kruh.
Strategie rozvoje řeší komplexní rozvoj mikroregionu v různých oblastech
v dlouhodobém časovém horizontu. Naproti tomu posláním akčního plánu je určit a
podrobněji rozpracovat hlavní aktivity mikroregionu v krátkém časovém horizontu.
Jde o nástroj sloužící k implementaci přijaté strategie rozvoje. Akční plán je
vypracován pro období let 2005 -2006 a respektuje tedy jak mandát současného
zastupitelstva členských obcí mikroregionu, tak i současné programovací období EU
(2000-2006).
Akční plán obsahuje záměry, které respektují současnou situaci v mikroregionu
a dosavadní činnost mikroregionu (zkušenosti, finanční možnosti apod.).
Zakomponované záměry jsou významné pro další aktivní a efektivní práci
mikroregioonu a zajištění plnění přijaté strategie rozvoje.
Každý záměr zde uvedený je podrobněji rozpracován a obsahuje také
návaznost na možnosti financování ze zdrojů ČR a EU. Realizace, popř. i rozsah
vytýčených záměrů úzce souvisí právě se získáním finančních prostředků z cizích
dotačních zdrojů. Neobdržení dotace může znamenat výrazné omezení rozsahu,
popř. odsunutí termínu realizace projektu.
Na konci uvedeného období bude prověřena úroveň naplnění uvedených
záměrů nejen z výše uvedených důvodů, ale také v návaznosti na mandát nových
zastupitelstv a na priority nového programovacího období EU 2007 –2013.
Předložený Akční plán Mikroregionu Posázavský kruh, resp. zde uvedené
záměry „zapadají“ do všech prioritních os strategie rozvoje. Podrobněji jsou řešeny
především tyto opatření:
Priorita 1: Vytvoření organizační struktury mikroregionu, kvalitní příprava projektů
Opatření 1.1 Vytvořit kvalitní organizaci a management Mikroregionu Posázavský kruh
Priorita 2: Vytvoření kvalitní sociální infrastruktury v obcích
Opatření 2.2 Kvalitní zázemí pro volnočasové vyžití obyvatel, zázemí obcí
Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 3.1 Zlepšení organizace a řízení cestovního ruchu v mikroregionu
Opatření 3.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury
Opatření 3.4 Zlepšení nabídky mikroregionu – propagace
Priorita 4: Řešení technické infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Opatření 4.3 Zásobování a hospodaření s energií

Součástí akčního plánu jsou také individuální záměry obcí mikroregionu,
včetně specifikace možností financování z grantových programů ČR a EU. Podrobněji
jsou finanční možnosti (grantové programy) rozepsány v kap. 5. Finanční zdroje.
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2. ZDŮVODNĚNÍ
Základním krokem pro naplňování strategie rozvoje je kvalitně fungující
organizační struktura. V současné době je především nutné jmenovat a specifikovat
náplň činnosti koordinátora mikroregionu. Jde tedy o osobu (popř. subjekt)
pomáhající starostům obcí, odpovědná za realizaci aktivit navrhovaných ve strategii
rozvoje, odborně způsobilá k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci.
Koordinátor bude komunikovat se všemi členy mikroregionu, informovat o
možnostech získání finančních prostředků z dotačních titulů, připravovat jednání
mikroregionu apod. Existence koordinátora je stěžejní pro další efektivní činnost
mikroregionu (ze zkušenosti s činností jiných mikroregionů).
Zpracovaná analytická část strategie rozvoje poukazuje na výrazný potenciál
mikroregionu v oblasti cestovního ruchu. To je dáno především přírodním bohatstvím
území. Oblast je zajímavá převážně z hlediska rekreační turistiky, vhodná pro
návštěvníky upřednostňující klidné a ekologicky čisté prostředí, preferující vodáctví a
méně náročnou pohybovou a poznávací turistiku (cykloturistiku).
Zpracovaná analýza však zároveň poukazuje na horší stav v oblasti propagace
a marketingu území a na stav infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. Dále uvedené
aktivity tedy podrobněji rozpracovávají kroky ke zkvalitnění podmínek pro zvýšení
návštěvnosti území mikroregionu.
Při bližším rozboru záměrů obcí zakomponovaných ve zpracované strategii
rozvoje je patrné, že se zde objevuje řada akcí se společným jmenovatelem. Jde
např. o obnovu veřejného osvětlení, sportoviště, obnova místních komunikací apod.
Zde je tedy možné shledávat zaměření společného projektu, který by současně řešil
problémy více obcí mikroregionu současně. V rámci tohoto akčního plánu jsou pro
období 2005-2006 řešeny dva společné projekty Mikroregionu „Posázavský kruh“.
Použité zkratky:
SR:
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh
POV:
Program obnovy venkova
SROP:
Společný regionální operační program
OPI:
Operační program Infrastruktura
OPRLZ:
Operační program rozvoj lidských zdrojů
MMR:
Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mze:
Ministerstvo zemědělství
MŽP:
Ministerstvo životního prostředí
SFŽP:
Státní fond životního prostředí
SFDI:
Státní fond dopravní infrastruktury
AOPK:
Agentura ochrany přírody a krajiny
OP:
Operační program

RRA Vysočina

4

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Akční plán

3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU
A. Koordinace činnosti mikroregionu
Název projektu:

Poradenství pro Mikroregion Posázavský kruh

Popis a výstupy projektu:

Prvním krokem mikroregionu je vyhodnotit své potřeby a jasně
specifikovat budoucí činnost koordinátora.
Dále v návaznosti na jasnou specifikaci činnosti koordinátora je
nutné rozhodnout o „podobě“ budoucího koordinátora, tedy zda
půjde o zaměstnance mikroregionu, odbornou firmu, či osobu
samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a návazně specifikovat
budoucí roční náklady na činnost koordinátora.
Závěrečným krokem je příprava žádosti do Programu obnovy
venkova (dot. tit. 6) na zajištění poradenství pro Mikroregion
Posázavský kruh, kde bude financování činnosti koordinátora
řešeno.
Do celkového projektu je možné začlenit také např. financování
části nákladů Infocentra.

Aktivity:

- Specifikace činnosti koordinátora mikroregionu
- Výběr vhodné varianty koordinátora, tedy zaměstnanec
mikroregionu, odborná firma, OSVČ
- Příprava žádosti do POV, dot. tit. 6

Termín realizace:

I. polovina roku 2005 – specifikace činnosti, výběr vhodné
varianty
II. polovina roku 2005 – příprava žádosti na zajištění financování
činnosti koordinátora pro rok 2006
1

Předpokládané náklady :

100 – 300 tis. Kč (dle varianty řešení)

Zdroje financování:

POV, dotační titul 6 (dotace až do výše 60%)
Koordinátor by zároveň měl vyvíjet aktivity, aby do budoucna
byla jeho činnost z části samofinancovatelná (např. příprava a
koordinace žádostí pro subjekty v regionu apod.).

Návaznost na SR:

Opatření 1.1

1

Zde jsou uvedeny možné „cizí“ finanční zdroje (granty, dotace).
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B. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Název projektu:

Zkvalitnění propagace a posílení image mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Záměrem projektu je posílení image mikroregionu jako
turistického cíle, zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky,
zlepšení informovanosti o turistickém potenciálu mikroregionu,
zvýšení kvality regionálního marketingu.
Součástí celkového uceleného projektu může být např.:
- tvorba marketingových materiálů, doplnění nabídky,
- vytvoření turistických internetových stránek mikroregionu,
- vytvoření produktů cestovního ruchu „šitých na míru“
nejrůznějším cílovým skupinám,
- zvýšení informovanosti o mikroregionu pro návštěvníky –
umístění informačních tabulí, navigačních systémů na
vybraných místech v mikroregionu,
- zkvalitnění
značení
stávajících
cykloturistických
tras
v mikroregionu (informační tabule),
- vypracování marketingové studie cestovního ruchu,
- poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblasti
cestovního ruchu,
- konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální
úrovni.
Vhodným zdrojem financování tohoto projektu je Společný
regionální operační program (SROP), opatření 4.1.2 - Podpora
regionálních a místních služeb cestovního ruchu.

Aktivity:

- Specifikace náplně společné žádosti, vč. kalkulace celkových
nákladů
- Příprava žádosti do programu SROP, opatření 4.1.2

Termín realizace:

Duben 2005 – Specifikace náplně společné žádosti, vč. kalkulace
celkových nákladů.
Duben – květen 2005: Příprava žádosti na zajištění financování
projektu do SROP.

Předpokládané náklady:

0,5 – 1 mil. Kč (dle budoucí specifikace)

Zdroje financování:

Společný regionální operační program (SROP), grantové schéma
v rámci podopatření 4.1.2 SROP-„Podpora regionálních a
místních služeb cestovního ruchu“ (dotace až do výše 90%).

Návaznost na SR:

Opatření 3.1, Opatření 3.4
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Název projektu:

Rozvoj turistických tras v mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Tento komplexní projekt je zaměřen na rozvoj a obnovu
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras a naučných stezek
včetně doplňkového zařízení s cílem nabídnout návštěvníkům
mikroregionu jak výlety do okolí, tak i přivést do území
návštěvníky z jiných lokalit. Především cykloturistika patří mezi
stále významnější a dynamicky se rozvíjející oblast cestovního
ruchu
Mikroregionem Posázavský kruh prochází regionální
cykloturistické trasa č. 19, tzv. Posázavská cyklotrasa.
Problémem je však současný stav cyklotrasy (značení)
a vybavení trasy doprovodným mobiliářem. K charakteru a
přírodním krásám je vhodné vytvářet další trasy (např. naučné a
tématické okruhy) a dovést (nabídnout) tak návštěvníky do
všech částí mikroregionu.
Prvním krokem bude tedy vypracování studie rozvoje
turistických tras, která zmapuje mikroregion s pohledu dalšího
rozvoje pěší turistiky a cykloturistiky. Zhodnocení stavu
stávajících tras a jejich doplnění mobiliářem, informačním
systémem apod. Vytipování nových pěších tras, cyklotras a
cyklostezek, naučných a tématických tras. Definování
problematických míst a návrh nutných technických opatření.
Výstupem studie by měl být souhrn konkrétních aktivit pro
rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky v Mikroregionu Posázavský
kruh.
Dalším krokem je zpracování projektu pro značení nových
tras + projednání s dotčenými subjekty.
Závěrečným krokem je samotná realizace výstupů studie
v terénu.
Vhodným zdrojem pro financování tohoto projektu (tedy
studie, projektů i realizace) je POV, dot, tit. 7. Součástí žádosti
do POV bude studie, návazné projekty i samotná realizace
v terénu.

Aktivity:

- Specifikace náplně studie
- Na základě specifikace náplně studie odhad nákladů celého
projektu
- Příprava žádosti do POV
- Realizace

Termín realizace:

I. polovina roku 2005 - Specifikace náplně studie a budoucích
nákladů
II. polovina roku 2005 - Příprava žádosti do POV
Rok 2006 - Realizace

Předpokládané náklady:

0,2 – 0,5 mil. Kč

Zdroje financování:

POV, dot. tit. 7 (dotace až do výše 60% celkových nákladů)

Návaznost na SR:

Opatření 3.2
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C. Společné projekty mikroregionu komplexně řešící
individuální problémy jednotlivých obcí.
Název projektu:

Obnova veřejného osvětlení v obcích mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Jde o společný projekt více obcí mikroregionu, který komplexně
řeší zkvalitnění stávajícího, popř. rozšíření veřejného osvětlení
v obcích mikroregionu. Projekt navazuje na zpracovanou strategii
rozvoje a na konkrétní záměry obcí, kde právě problém
nevyhovujícího současného stavu veřejného osvětlení v obcích
byl nejčastěji uváděn.
Prvním krokem bude tedy konkretizace požadavků jednotlivých
obcí z pohledu zkvalitnění veřejného osvětlení a specifikace
celkových nákladů. Pokud celkové náklady výrazně přesáhnou
částku 1 mil. Kč je vhodné v návaznosti na podmínky POV
rozdělit projekt do více etap (toto rozdělení lze udělat např. dle
projektové připravenosti akce v dané obci).
Dalším krokem je zpracování žádosti do Programu obnovy
venkova jako vhodného zdroje financování tohoto projektu.

Aktivity:

- Konkretizace obnovy veřejného osvětlení v jednotlivých obcích
mikroregion, vč. stanovení celkových nákladů
- Zpravování a podání žádosti do POV
- Realiace

Termín realizace:

I. polovina roku 2005 – konkretizace obsahu projektu
II. polovina roku 2005 – příprava a podání žádosti do POV.

Předpokládané náklady:

Nelze přesněji
jednotlivých obcí

Zdroje financování:

POV, dot. tit. 7 (dotace až do výše 60% celkových nákladů)

Návaznost na SR:

Opatření 4.3
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Název projektu:

Zkvalitnění stavu sportovišť v obcích mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Projekt řeší drobnou údržbu sportovišť, výstavbu dětských
sportovišť a „plácků“ v obcích mikroregionu. Jde spíše o
individuální akce menšího rozsahu, které jsou však z pohledu
rozvoje volnočasového vyžití obyvatel mikroregionu velmi
významné. Zvláštní důraz je přitom kladen na děti, rodiny
s dětmi a mládež.
Prvním krokem bude konkretizace projektu, tedy sumář
požadavků jednotlivých obcí, vč. nákladů. Pokud celkové náklady
výrazně přesáhnou částku 1 mil. Kč je vhodné v návaznosti na
podmínky POV rozdělit projekt do více etap (toto rozdělení lze
udělat např. dle projektové připravenosti akce v dané obci).
Dalším krokem je tedy zpracování žádosti do POV jako vhodného
zdroje financování tohoto projektu.
- Konkretizace projektu dle požadavků jednotlivých obcích
mikroregionu, vč. stanovení celkových nákladů
- Zpravování a podání žádosti do POV

Aktivity:

Termín realizace:

I. polovina roku 2005 – konkretizace obsahu projektu
II. polovina roku 2005 – příprava a podání žádosti do POV.

Předpokládané náklady:

Nelze přesněji
jednotlivých obcí

Zdroje financování:

POV, dot. tit. 7 (dotace až do výše 60% celkových nákladů)

Návaznost na SR:

Opatření 2.2
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4. INDIVIDUÁLNÍ ZÁMĚRY OBCÍ MIKROREGIONU A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
DOLNÍ POHLEĎ
Popis
záměru/lokalizace

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)

Rekonstrukce veř.
osvětlení

Stavební
projekt

Stavební
řízení probíhá

500

2006

Rekonstrukce hřiště –
Dolní Pohleď

Bez
projektu

Staveb. řízení
nezahájeno

80

2008

Vybudování dětského
koutku

Bez
projektu

Staveb. řízení
nezahájeno

40

2009

Zdroje financování

A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV dot. titul 4
A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV, dot. titul 1
A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV, dot. titul 1
Prostředky na dofinancování aktivit v oblasti systému čištění odpadních vod jdou
především prostřednictvím:
A. SFŽP (Oblast ochrany vod),

Hloubková kanalizace
odpadních vod

Bez
projektu

Staveb. řízení
nezahájeno

B. MZE (Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací),
C. OP Infrastruktura (Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství)
D. Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
Vždy záleží na konkrétně zvolené variantě čištění odpadních vod a počtu E.O.
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HORKA II
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)

Zdroje financování
A. Možnosti financování korespondují s budoucím využitím objektu. V případě využití
objektu pro cestovní ruch je možné využit např. SROP, opatření 4.2.2.

Dokončení rekonstrukce
zámku Horka II

Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

3500

2005-07

B. Dalším finančním zdrojem může být Finanční mechanismus EHP/Norska, kde jednou ze
základních priorit je uchovávání evropského kulturního dědictví.
C. Možným finančním zdrojem můžou být také programy Ministerstva kultury, především
Program záchrany architektonického dědictví.
D. Možným zdrojem pokrytí části nákladů je Dotační program Středočeského kraje Fond
obnovy památek.
Prostředky na dofinancování aktivit v oblasti systému čištění odpadních vod jdou
především prostřednictvím:
A. SFŽP (Oblast ochrany vod),

Čistírna odpadních vod

Stavební
projekt

Staveb. řízení
nezahájeno

B. MZE (Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací),
C. OP Infrastruktura (Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství)
D. Fondu životního prostředí Středočeského kraje.

45 000

Vždy záleží na konkrétně zvolené variantě čištění odpadních vod a počtu E.O.
Dokončení rekonstrukce
hřiště Horka II

Bez
projektu

300

2005-06

Rekonstrukce hřiště
Onšovec

Bez
projektu

500

2006-07

Rekonstrukce kulturního
domu Čejtice

Bez
projektu

2 000

2007-08

Rekonstrukce
veřejného osvětlení

RRA Vysočina

2008-09

A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV, dot. titul 1
A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV, dot. titul 1
POV – dotační titul 1
A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV dot. titul 4
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CHABEŘICE
Popis záměru
Oprava budovy bývalé
školy v Holšicích

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci
Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)
500

Zdroje financování

A. POV, dot. titul 1
2004-09 B. Dle budoucího využití lze hledat jiné dotační zdroje (např. cestovní ruch, lidské zdroje
– SROP apod.).
A. POV, dot. titul4

Oprava místních
komunikací

Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

600

2004-09

B. V případě, že půjde o komunikace které přispívají k ekonomickému rozvoji obcí,
případně napojují obce na stávající silniční síť či mají vazbu na jiné projekty realizované
v obci je vhodným zdrojem také SROP - GS na podporu rekonstrukce místních
komunikací.

KÁCOV
Popis záměru
Dům s pečovatelskou
službou

RRA Vysočina

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci
Stavební
projekt

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)
12000

2005

Zdroje financování
MMR – Programy podpory bydlení
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PERTOLTICE
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)

Zdroje financování
A. POV, dot. titul 4

Chodníky v obcích

Bez
projektu

Ohláška

700

2008

Kanalizace v Pertolticích

Stavební
projekt

Stavební
řízení probíhá

500

2008

Rybník v Lazištích

Bez
projektu

B. V případě, že půjde o chodníky u komunikací vyšších tříd v úsecích se zvýšenou
nehodovostí, či hrozbou nehod lze využít prostředky ze SFDI (poskytování příspěvků pro
naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Fond životního prostředí Středočeského kraje

A. MZE dotace na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníka či vodní nádrže (v
případě, že projekt bude podáván fyzickou osobou) B. AOPK (Program revitalizace
říčních systémů)
Ohláška

500

2007

C. Projekt lze podat také v rámci OP Infrastruktura (Opatření 3.1 - Obnova
environmentálních funkcí území)
Pro přesnější určení vhodného zdroje je nutné znát přesněji konkrétní situaci (tedy umístění rybníka
– intravilán či extravilán, zájem ochrany přírody, současné využití rybníka apod.)

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Bez
projektu

Ohláška

70

2008

A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV dot. titul 4

ŘENDĚJOV
Popis
záměru/lokalizace

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Termín realizace

Zdroje financování

Dokončení osvětlení
v Novém Samechově a
Jiřicích

Stavební
projekt

Staveb. řízení
nezahájeno

300

2005-2006

Rekonstrukce a oprava
místních komunikací

Bez
projektu

Staveb. řízení
nezahájeno

2 000

2006-2009

RRA Vysočina
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Rekonstrukce veřejného
rozhlasu

Akční plán

600

2006-2007

VLASTĚJOVICE

Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady
realizace
(tis. Kč)

Oprava kapličky

Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

500

2004-05

Zvýšení zaplavované
místní komunikace

Stavební
projekt

Staveb. řízení
nezahájeno

700

2005

Studie
řešení

Staveb. řízení
nezahájeno

2 500

2005-06

II. Etapa dešťové
kanalizace
Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Zdroje financování
A. Dotační program Středočeského kraje Fond obnovy památek
B. POV, dot. titul 1
POV, dot. titul 4

A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu – viz „Aktivity akčního plánu“)
B. POV dot. titul 4
A. POV dot. titul 4

Rekonstrukce a oprava
místních komunikací

B. V případě, že půjde o komunikace které přispívají k ekonomickému rozvoji obcí,
případně napojují obce na stávající silniční síť či mají vazbu na jiné projekty realizované
v obci je vhodným zdrojem také SROP - GS na podporu rekonstrukce místních
komunikací.

Zajištění a zainvestování
stavebních parcel pro
trvalé bydlení

MMR - Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a
rodinných domů

Rozšíření a rekonstrukce
veřejného rozhlasu

POV dot. titul 1

Odbahnění rybníků

A. MZE - dotace na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníka či vodní nádrže (v
případě, že projekt bude podáván fyzickou osobou).
B. MŽP - AOPK (program revitalizace říčních systémů)
C. Projekt lze podat také v rámci OP Infrastruktura (Opatření 3.1 - Obnova
environmentálních funkcí území).

RRA Vysočina
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Pro přesnější určení vhodného zdroje je nutné znát přesněji konkrétní situaci (tedy
umístění rybníka – intravilán či extravilán, zájem ochrany přírody, současné využití
rybníka apod.).
Vybudování přírodního
koupaliště

POV dot. titul 1

Uvedení do souladu
vlastnických a
uživatelských vztahů na
pozemcích

Prostředky na dofinancování aktivit v oblasti systému čištění odpadních vod jdou
především prostřednictvím:
A. SFŽP (Oblast ochrany vod),

Čistírna odpadních vod

B. MZE (Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací),
C. OP Infrastruktura (Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství),
D. Fondu životního prostředí Středočeského kraje,
Vždy záleží na konkrétně zvolené variantě čištění odpadních vod a počtu E.O.

Výstavba místní
cyklistické trasy

Výsadba a údržba
veřejné zeleně

A. POV, dot. titul 7 (společný projekt mikroregionu „Rozvoj turistických tras
v mikroregionu „ – viz „Aktivity akčního plánu“).
B. V případě, že jde o vybudování cyklostezky (pouze pro cyklisty s vyloučením
motorové dopravy) lze využít prostředků ze SFDI (výstavba a údržba cyklistických
stezek).
POV, dot. titul 3
POV, dot. Tit. 4

Přemostění řeky Sázavy
pro zpřístupnění části
,,Na Paličskou"

B. možnou variantou je také čerpat prostředky na přípravu projektové dokumentace ze
SFDI (poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce….), popř. i realizaci
projektu (zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace). Záleží však na konkrétní situaci.

Domov důchodců - dům
s pečovatelskou službou

MMR – Programy podpory bydlení

Vybudování obecních
bytů

MMR - Podpora výstavby nájemních bytů

Výstavba víceúčelového
iš ě

B. MŠMT (podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních
i
í)

RRA Vysočina
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sportoviště

Akční plán
organizací).
A. POV, dot. titul 1

Telefonizace obce
mobilní sítí

Ze zdrojů operátorů
Níže uvedené zdroje financování jsou uvedeny spíše jako informativní o základních
možnostech finanční podpory podnikatelských aktivit v obci a regionu.
A. Podnikatelské projekty (malý a střední podnikatelé, drobní podnikatelé) je možné
realizovat v rámci SROP - GS na podpor drobného (resp. malého a středního) podnikání
ve vybraných regionech.

Podpora podmínek pro
rozvoj podnikatelských
aktivit

B. Dále jsou podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu řešeny v rámci SROP - GS
na podporu služeb (resp. infrastruktury) cestovního ruchu pro podnikatele v oblasti
cestovního ruchu.
C. Aktivity zemědělských subjektů jsou řešeny v rámci OP Zemědělství.
D. Podnikatelské aktivity většího rozsahu lze řešit také prostřednictvím OP Průmysl a
podnikání.

ZRUČ NAD SÁZAVOU

Popis záměru

Projektová Připravenost Předpokládané Termín
příprava
k realizaci náklady (tis. Kč) realizace

Náměstí 3x

Studie
řešení

Na Pohoří - bazén

Studie
řešení

Zdroje financování

SROP, opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR
A. V případě využití objektu pro cestovní ruch je možné využit např. SROP, opatření
4.2.2

Zámek+kulturní scéna

B. Finanční mechanismus EHP/Norska, kde jednou ze základních priorit je uchovávání
evropského kulturního dědictví
C. Ministerstvo kulturu, především Program záchrany architektonického dědictví

RRA Vysočina
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D. Dotační program Středočeského kraje Fond obnovy památek
Park, rekonstrukce ISŠ
(zdravotní středisko poliklinika)

Studie
řešení

Sportovní areál za ZŠ a
Na Pohoří

MŠMT (podpora
organizací).

rozvoje

a

obnovy materiálně technické základny

sportovních

Prostředky na dofinancování aktivit v oblasti systému čištění odpadních vod jdou
především prostřednictvím:
A. SFŽP (Oblast ochrany vod),
Kanalizace

Studie
řešení

B. MZE (Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací),
C. OP Infrastruktura (Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství)
D. Fondu životního prostředí Středočeského kraje
Vždy záleží na konkrétně zvolené variantě čištění odpadních vod a počtu E.O.
V případě, že půjde o komunikace které přispívají k ekonomickému rozvoji obcí,
případně napojují obce na stávající silniční síť či mají vazbu na jiné projekty realizované
v obci je vhodným zdrojem také SROP - GS na podporu rekonstrukce místních
komunikací.

Oprava místní
komunikace vekenda +
chodníků
Veřejný rozhlas, veřejné
WC
Kamerový systém,
průtah

Studie
řešení

A. OP Podnikání – program REALITY

Lidovka, vybudování
další průmyslové zóny
Zručský dvůr, informační
systém, dětský koutek

RRA Vysočina

Ministerstva vnitra - program prevence kriminality

B. MPO - Program na podporu rozvoje průmyslových zón
Studie
řešení

A. SROP, opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR
B. Z části lze také projekt zahrnout pod společný projekt mikroregionu „Zkvalitnění stavu
sportovišť v obcích mikroregionu“ v rámci POV, dot. titul 7.
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Název programu

Program obnovy venkova

Realizátor programu
Předmět podpory

Předpokládaný termín 2
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Středočeský kraj
Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotační titul 2 - Komplexní úprava veřejných prostranství
Dotační titul 3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně
Dotační titul 4 - Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších
stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
Dotační titul 5 - Zpracování urbanistických studií a územních plánů
Dotační titul 6 - Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a
obnovy
Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů
Dotační titul 8 - Projekty k rozvoji infrastruktury
Dotační titul číslo:
1- V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50 %
nákladů akce v daném roce.
2 - V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 30 %
nákladů akce v běžném roce; v případě vesnických památkových rezervací a zón
maximálně 50 % nákladů akce v běžném roce.
3- K uvedenému účelu lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50 % nákladů akce
v běžném roce.
4- Na tyto účely lze poskytnout dotaci ve výši: až 30% nákladů akce v běžném roce s
maximální výší dotace 300 tis.Kč.
5- Na tyto účely lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 50 % nákladů na pořízení
urbanistické studie, průzkumů a rozborů a konceptu územního plánu obce popř.
regulačního plánu obce.
6, 7 - Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 60% nákladů projektu v
běžném roce.
8-Na tento účel lze poskytnout obci v daném roce finanční dotaci nejvýše 70 % roční
splátky úroků z úvěru, kterou je obec zavázána v daném roce splatit bankovnímu
ústavu nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu z úvěru
II. polovina příslušného roku
Dotační titul 1-5,8 - obec, 6,7- mikroregion
obecní úřad obce s rozšířenou působností
www.kr-stredocesky.cz

Název programu

Program obnovy venkova, Podpora regionálního rozvoje

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj
Obce a svazky obcí mohou podávat žádosti o dotace jen v následujících dotačních
titulech Zásad POV:
a. 1-4 v případě, že obec byla oceněna stuhou v soutěži Vesnice roku 2004, popř.
byla oceněna v soutěži Vesnice roku 2003 a v roce 2004 nemohla schválenou
dotaci z důvodů, které nezavinila, využít;
b. 6 v případě, že se jedná o projekt celostátního nebo mezinárodního významu;
c. 7 v případě, že půjde o společné projekty obcí oceněných v soutěži Vesnice roku
2004 nebo v evropské soutěži Entente Florale;
d. 1-4 a 7, pokud se jedná o akce nebo projekty připravené skupinami dětí nebo
mládeže za podmínky, že se tyto skupiny formou komunitního plánování
prokazatelně podílely na jejich výběru a projekční přípravě, a že se také budou
podílet na jejich realizaci;
e. 7 v případě, že se bude jednat o projekty pilotního charakteru, jejichž metody a
inovativní přístupy mohou být využity dalšími regiony;
f. 1-4 v případě, že se bude jednat o odstranění škod způsobených živelní nebo
jinou pohromou místního charakteru.
Dotace až do výše 70%
I. čtvrtletí příslušného roku
Svazek obcí

Forma podpory

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
2

Předpokládaný termín pro podání žádosti (vychází ze zkušenosti z minulých let)
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Více informace

Akční plán

Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz - regionální politika
www.isu.cz/pov

Název programu

Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo zemědělství
Předmětem podpory je:
• výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod, které
mají projektovanou kapacitu vyšší než 3 000 ekvivalentních obyvatel a po
realizaci akce budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné odpadní
vody stanovené příslušným vodohospodářským orgánem
• výstavba hlavních kanalizačních sběračů spojených s výstavbou ČOV
• dostavba kanalizačního systému ve městech a obcích minimálně pro 300
ekvivalentních obyvatel, kde jsou již ČOV vybudovány a realizací stavby dojde
ke zvýšení množství odpadních vod přivedených na ČOV
• podporu lze poskytnout ve formě účelově vázané dotace a dotace na krytí úroků
z komerčních úvěrů.
• celková výše podpory nepřekročí 80% celkových investičních nákladů
• na akci s celkovými investičními náklady do 5 mil. Kč lze poskytnout podporu
především ve formě účelově vázané dotace v maximální výši 65%.
• na akci s celkovými investičními náklady vyššími než 5 mil. Kč lze poskytnout
účelově vázanou dotaci nejvýše do 55% těchto nákladů
Průběžně
O podporu mohou žádat: města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské akciové
společnosti s více než 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí
Žádost se podává u místně příslušného pracoviště Zemědělské agentury Mze podle
příslušnosti okresu, který vydává vodohospodářské povolení
Místně příslušného pracoviště Zemědělské agentury Mze,
Ministerstvo zemědělství, Ing. Skácel, tel:221812631

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo zemědělství
Předmětem podpory je:
• výstavba veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů,
• rekonstrukce a výstavba zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její
akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody,
• výměna vodovodního azbestocementového potrubí z materiálu, které lze použít
v souladu se zákonem č. 285/2000 Sb.
• podporu lze poskytnout ve formě účelově vázané dotace a dotace na krytí úroků
z komerčních úvěrů
• celková výše podpory nepřekročí 80% celkových investičních nákladů
• na akci s celkovými investičními náklady do 5 mil. Kč lze poskytnout podporu
především ve formě účelově vázané dotace v maximální výši 65%.
• na akci s celkovými investičními náklady vyššími než 5 mil. Kč lze poskytnout
účelově vázanou dotaci nejvýše do 55% těchto nákladů
Únor předcházejícího roku – leden aktuálního roku
O podporu mohou žádat: města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské akciové
společnosti s více než 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Žádost se podává u místně příslušného pracoviště Zemědělské agentury Mze podle
příslušnosti okresu, který vydává vodohospodářské povolení.
Místně příslušného pracoviště Zemědělské agentury Mze
Ministerstvo zemědělství, Ing. Skácel, tel:221812631

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace
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Název programu

Státní fond životního prostředí

Realizátor programu
Předmět podpory

Státní fond životního prostředí
Podpora z fondu je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů.
1.Oblast ochrany vod
1.1. Program - Střední zdroje
1.2. Program - Ochrana zdrojů pitné vody
1.3. Program - Průmyslové zdroje
1.4. Program - Rozšíření nebo intenzifikace stávajících obecních čistíren odpadních
vod
1.6. Program - Zajištění likvidace komunálních odpadních vod využitím již
vybudovaných ČOV
2. Oblast ochrany ovzduší
2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních zdrojů
znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
2.2. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování
ovzduší
2.3. Program využívání kogeneračních jednotek
2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí
2.5. Program snížení emisí těkavých organických sloučenin
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
2.7. Program snižování emisní a imisní zátěže území
3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů
3.1. Program péče o přírodní prostředí
3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES)
3.1.2. Obnova významných krajinných prvků – alejí; ošetřování památných a
cenných starých stromů; obnova historicky cenných nebo památkově chráněných
parků a okrasných zahrad
3.1.3. Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v
lesích
3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy
3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území
3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
3.1.7. Realizace schválených záchranných programů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů
3.1.8. Program péče o půdu.
3.2. Program na zajištění nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy metanu.
4. Nakládání s odpady
4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
4.2. Program na podporu využití a zneškodnění odpadů
4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady
5. Technologie a výroba
5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT)
5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního
prostředí (program EMAS)
5.3. Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD
1. Přímé finanční podpory
1.1 Podpora formou dotace
1.2 Podpora formou půjčky
1.3 Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky
2. Nepřímé finanční podpory
2.1 Příspěvek na částečnou úhradu úroku z úvěru
Formu a výši podpory upravuje každoročně příloha „Směrnice MŽP o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí“
Průběžně
• Obecně prospěšná společnost, Nadace a nadační fondy
• Rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
• Obce, Sdružení obcí
• Občanská sdružení a církve
• Neziskové organizace
• Podnikatelská subjekty, bytová družstva a fyzické osoby

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel
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Kde žádat
Více informace
Poznámky

Akční plán

• Obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)
SFŽP, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799, e - mail: ohamacek@sfzp.cz
Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů.
V každém z programu bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé
programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou
vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Název programu

Fond životního prostředí Středočeského kraje

Realizátor programu
Předmět podpory

Středočeský kraj
Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je
efektivně přispívat k tomu, aby se Středočeský kraj vyznačoval životním prostředím
příznivým pro život člověka a existenci ekosystémů typických pro vlastní území. Má
přispět ke zlepšování stavu životního prostředí, zajištění jeho ochrany a vytvoření
předpokladů pro udržitelné využívání jednotlivých složek životního prostředí pro další
generace obyvatel Středočeského kraje. Dotační systém má sloužit pro podporu
tvůrčího zapojení občanů do aktivní činnosti při tvorbě a ochraně životního prostředí
ve Středočeském kraji. Tento systém dále považuje Středočeský kraj za svůj účinný
nástroj pro vytváření a posilování středočeské identity a za instrument podpory rozvoje
občanské společnosti.
Výše dotace dle zvolených témat pro daný rok.
Duben, říjen daného kalendářního roku
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz

Forma podpory
Předpokládaný termín
Kde žádat
Více informace

Název programu

Program revitalizace říčních systémů

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo životního prostředí
Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizačních opatření v rámci těchto
tématických bloků:
a) revitalizace přirozené funkce vodních toků
b) zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim
c) revitalizace retenční schopnosti krajiny
d) rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků
e) výstavba nových kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů
f) odstraňování příčných překážek na vodních tocích a podpora takových technických
řešení, která je neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů)
Program je charakterem prostředků investiční, neinvestiční opatření mohou být
podporována pouze tehdy, jsou-li součástí většího investičního celku realizovaného
v rámci programu. Podpora je poskytována formou dotace nebo návratné finanční
výpomoci, popř. jejich kombinací. Výše dotace může dosáhnout maximálně 100% u
státních organizací, u obcí 80% a u ostatních žadatelských subjektů 70%.
Průběžně
• Vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají být úpravy provedeny,
správce toku, pokud jde o revitalizaci koryta vodního toku,
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (jedná-li se o pozemky ve Fondu pozemků
zvláště chráněných území),
• nájemce pozemku, pokud tímto nájemcem je Správa CHKO ČR, NP nebo AOPK
ČR, a to se souhlasem vlastníka
• žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická,
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) středisko Praha
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) středisko Praha
Email: www.nature.cz

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel

Kde žádat
Více informace
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Název programu

Program péče o krajinu

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo životního prostředí
Předmětem podpory jsou opatření, vedoucí k ochraně a obnově základních funkcí
krajiny, prováděná nad rámec jejich povinností stanovených zákonem.
• Ochrana krajiny proti erozi
• Udržení kulturního stavu krajiny
• Podpora druhové rozmanitosti
Příspěvek lze přiznat až do výše 100% skutečných nákladů
Duben
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním
vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná a krajinotvorná
opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků či nájemců
pozemků může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická
osoba.
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) středisko Praha
AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) středisko Praha
Email: www.nature.cz

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel

Kde žádat
Více informace

Název programu

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie – programy České energetické agentury

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu
I. Podpora zpracování územních energetických koncepcí, odstavec energetických auditů
a průkazů
I.1.Územní energetické koncepce
I.2.Energetické audity
I.3.Energetické průkazy
II. Výrobní a rozvodná zařízení energie
II.1. Zvýšení užití energie ve výrobních a rozvodných zařízeních energie
II.2. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
III.1. Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
III.2. Projekty financované z úspor energie
III.3. Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení
účinnosti užití energie
IV. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na
zlepšení životního prostředí
IV.1. Poradenská střediska
IV.2. Krajské energetické agentury
IV.3. Vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných
zdrojů s vlivem na životní prostředí¨
IV.4. Produkty k podpoře poradenství, vzdělávání a propagaci k hospodárnému užití
energie a jejích obnovitelných zdrojů s vlivem na zlepšení životního prostředí
Forma a výši dotace je pro každý podprogram rozdílná – více www.ceacr.cz
Záleží na programu leden-únor
Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím,
městům, obcím a krajům a jimi zřízeným organizacím. Příjemce dotace musí mít trvalé
sídlo na území ČR.
Česká energetická agentura
Česká energetická agentura
Vinohradská 8, 120 00 Praha 2, tel: 02/24217774, www.ceacr.cz, cea@ceacr,cr

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace
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Název programu

Státní fond životního prostředí – Státní program na podporu úspor
energie a využitelných zdrojů energie

Realizátor programu
Předmět podpory

Státní fond životního prostředí
A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie
1.A. Náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp.v kombinaci se solárním
systémem
2.A. Náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a
TUV z obnovitelných zdrojů energie
3.A. Využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech
rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru.
Demonstrační fotovoltaické systémy
4.A. Náhrada vytápění el.přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění
tepelnými čerpadly
5.A. Částečná záměna pevných fosilních paliv a el.přímotopů na solární systémy
6.A. Výstavba malých vodních elektráren
7.A. Výstavba větrných elektráren
8.A. Výstavba zařízení pro společnou výrobu el.energie a tepla z biomasy
9.A. Instalace solárních systémů a teplených čerpadel v účelových zařízeních
B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných
zdrojů energie
1.B. Osvěta a poradenství zabezpečované státní správou a navazujícími
organizacemi
2.B. Osvěta a poradenství zabezpečované nevládními organizacemi
3. Přímé finanční podpory
3.1 Podpora formou dotace
3.2 Podpora formou půjčky
3.3 Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky
4. Nepřímé finanční podpory
2.1 Příspěvek na částečnou úhradu úroku z úvěru
Formu a výši podpory upravuje každoročně příloha „Směrnice MŽP o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí“
• Obecně prospěšná společnost
• Nadace a nadační fondy
• Rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
• Obce
• Sdružení obcí
• Občanská sdružení a církve
• Neziskové organizace
• Podnikatelská subjekty, bytová družstva a fyzické osoby
• Obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)
SFŽP, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Tel.: 267 994 366, fax: 267 910 799, e - mail: ohamacek@sfzp.cz
Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů.
V každém z programu bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé
programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou
vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Forma podpory

Žadatel

Kde žádat
Více informace
Poznámky
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Název programu

Programy podpory bydlení

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj
Programy:
Regenerace panelových sídlišť
Podpora výstavby nájemních bytů
Podpora výstavby podporovaných bytů
Podpora oprav vad panelové bytové výstavby
Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a
rodinných domů
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Dle podmínek daného programu
I. polovina roku
Příjemcem podpory, stavebníkem a investorem je obec, vlastník nemovitosti.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj (www.mmr.cz) - bytová politika

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

Nadace VIA - Fond kulturního dědictví: „Záchrana drobných
památek místního významu“

Realizátor programu
Předmět podpory

Kde žádat
Více informace

Nadace VIA
Cílem programu je podpora projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných
nemovitých památek místního významu; zlepšení stavu a vzhledu krajiny
prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek; vytváření prostoru pro
dobrovolnou činnost a účast lidí na péči o svoje okolí; posílení zájmu o péči o památky
v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany,
neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a
údržbě památek.
Max. výše grantu je 80.000 Kč. Grant může být poskytnut max. do výše 80 % nákladů
projektu, min. 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů. Obvyklé
trvání realizace projektu je 6 měsíců, při technologických postupech, které si vyžadují
delší čas, výjimečně až 12 měsíců.
Květen
Obce, nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační
fondy a
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.
Nadace VIA
Nadace VIA (www.nadacevia)

Název programu

Zachování a obnova kulturních památek

Realizátor programu
Předmět podpory

Žadatel
Kde žádat
Více informace

Ministerstvo kultury
• Havarijní střešní program – zabezpečení naléhavé opravy architektonické památky
• Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón
• Program záchrany architektonického dědictví – Obnova a zachování kulturních
památek
• Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
• Program restaurování movitých kulturních památek
Vlastník památky
Památkový ústav
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, www.mkcr.cz
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Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Akční plán

Název programu

Dotační program Středočeského kraje Fond obnovy památek

Realizátor programu
Předmět podpory

Středočeský kraj
Z Fondu obnovy památek lze poskytnout dotaci na obnovu kulturních památek
(zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR) ležících na území
Středočeského kraje, bez rozdílu formy vlastnictví, vyjma památek ve vlastnictví státu
a kraje. Dotace se poskytuje po provedení výběrového dotačního řízení na základě
žádosti o poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturní památky z Fondu obnovy
památek Středočeského kraje pro daný kalendářní rok na předepsaném formuláři.
Výběrové dotační řízení se pro daný rok uskutečňuje zpravidla dvakrát, a to
v podzimním termínu, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace
poskytnuta, a v jarním termínu v kalendářním roce, v němž je dotace poskytnuta. Za
hlavní termín je považován termín podzimní, jarní termín je doplňkový. Rada kraje
může rozhodnout o tom, že se podzimní a jarní kolo uskutečnění v jednom termínu. Po
vyhlášení grantového řízení hejtmanem kraje se žádosti pro podzimní kolo odevzdávají
do 31. října a pro kolo jarní do 30. dubna
Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz

Předpokládaný termín

Kde žádat
Více informace

Název programu

Dotační programy Středočeského kraje

Realizátor programu
Předmět podpory

Předpokládaný termín
Kde žádat
Více informace

Středočeský kraj
Humanitární fond Středočeského kraje
Fond kultury Středočeského kraje
Fond obnovy památek Středočeského kraje (je podrobněji uveden výše)
Fondu sportu a volného času Středočeského kraje
Fond životního prostředí Středočeského kraje (je podrobněji uveden výše)
Dle daného programu
Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz

Název programu

Výstavba a údržba cyklistických stezek

Realizátor programu
Předmět podpory

Kde žádat
Více informace

Státní fond dopravní infrastruktury
V souladu s účelem, pro který se poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle
těchto Pravidel, lze poskytnout finanční příspěvek výhradně na:
• Výstavbu cyklistické stezky
• Údržbu stávající cyklistické stezky.
Cyklostezka je pro účel těchto Pravidel, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní
komunikací IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel,
která svými parametry splňuje požadavky pro cyklostezky uvedené v ČSN 73 61 10, a
která je takto zařazena silničním správním úřadem a je jako cyklostezka značena ve
smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb.
Výstavbou se pro účel těchto Pravidel rozumí proces realizace nových cyklostezek a
jakýchkoliv stavebních zásahů do těchto cyklostezek, např. rekonstrukce, přestavba
atp. Cyklistické stezky, pro které se příspěvek z rozpočtu SFDI žádá, nesmí být
využívány k podnikatelským účelům a musí být bezplatně přístupné veřejnosti.
Ze schváleného rozpočtu SFDI na rok 2004 lze poskytnout příspěvek na vybraný
projekt maximálně do výše 60 % rozpočtových nákladů celého projektu.
Březen - duben
Příjemcem příspěvku - investorem může být stát, resp. jeho organizační složka, která
hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která
vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, město a obec, jiná právnická nebo
fyzická osoba, pokud disponují příslušnými vlastnickými právy k danému majetku.
Státní fond dopravní infrastruktury, 180 44 Praha 9, Sokolovská 278
Státní fond dopravní infrastruktury, www.sfdi.cz
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Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Akční plán

Název programu

Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro
sportovně-rekreační činnosti

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora je určena na budování a regeneraci doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu pro sportovně-rekreační činnosti.
Dotace se poskytuje do výše max. 50% celkových investičních nákladů
I. čtvrtletí roku
Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba)
sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek)
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor koncepce cestovního ruchu
Staroměstské náměstí č.6, 110 15 Praha 1
www.mmr.cz , - cestovní ruch

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

Pořizování a technická zhodnocení investičního majetku ve sportu PROGRAM 233510

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• technická obnova sportovních zařízení , která povede ke zlepšování jejich
hygienické úrovně a souladu se zájmy ochrany přírody,
• rozvíjet sportovně technické parametry sportovišť tak, aby splňovaly
požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi,
a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost,
• doplňovat nabídku stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem
vyrovnávání regionálních deficitů,
• umožnit rovný přístup ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování,
II. polovina roku
Města a obce, nestátní neziskové organizaci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ROCE 2004 Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných
zařízení

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1. Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve
vlastnictví, výpůjčce 1) nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2).
2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní
činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení 2).
3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě
reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce 1) nebo dlouhodobém
nájmu občanských sdružení 2).
Říjen
Program je určen pro NNO v oblasti sportu a tělovýchovy a slouží k posílení provozu a
údržbě tělovýchovných a sportovních zařízení.
Žádosti tohoto programu členíme podle působnosti NNO:
a) NNO s celorepublikovou působností a základní články mají nejméně v 10 krajích.
Žádosti se předkládají prostřednictvím střešní organizace.
b) NNO s nadregionální působností, jejichž základní články mají pravidelnou činnost
ve 2 – 9 krajích, která je prováděna minimálně ve dvou klubech nebo oddílech
podle krajského členění ČR nebo členskou základnu tvoří nejméně 800 členů.
c) NNO s místní působností: jejichž činnost probíhá pravidelně na území

Předpokládaný termín
Žadatel

jednoho kraje,
Kde žádat
Více informace

RRA Vysočina

subjekt registruje minimálně 20 členů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz
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Název programu

Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Realizátor programu
Předmět podpory

Kde žádat
Více informace

Ministerstvo kultury
VISK1 Vybudování Koordinačního centra pro rozvoj VISK v ČR (KC VISK) v NK
VISK2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
VISK3 Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI
VISK4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
VISK5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR
Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae
VISK6
Mundi Series Bohemica
Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů
VISK7
ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius
VISK8 Digitální informační zdroje - periodika (nákup licencí)
VISK9 Souborný katalog ČR - provoz
Dotace se poskytuje do výše max. 70% skutečných nákladů na celý projekt
Leden
Žadatelem o dotace mohou být právnické osoby a dále fyzické osoby, které vlastní
živnostenské oprávnění k podnikání v kultuře. Za knihovny a instituce, které nejsou
samostatnými právnickými osobami podává žádost zřizovatel (obec)
Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
http://visk.nkp.cz/index.htm

Název programu

KNIHOVNA 21. STOLETÍ

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo kultury
1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
2.Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb
pro občany se zdravotním postižením
3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí
Dotace se poskytuje maximálně do výše 50% skutečných nákladů na celý projekt. Při
stanovení výše grantů se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
Leden
Žadatelem o dotace mohou být právnické osoby a dále fyzické osoby, které vlastní
živnostenské oprávnění k podnikání v kultuře. Za knihovny a instituce, které nejsou
samostatnými právnickými osobami podává žádost zřizovatel (obec)
Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
Mgr. Blanka Koubová, koubovab@mkcr.cz, tel. 02/570 85 212
www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISKindex.htm

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo kultury
Poskytování dotací v jednotlivých podprogramech ISO:

Kde žádat
Více informace

• Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví,
bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami.
• Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví: 71/1994 Sb. o prodeji a
vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.
• Výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.
• Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
• Právní pomoc v zahraničí
Dle programu
Závěr roku
Žadatelem o dotaci může být subjekt příslušný podle pravidel, uvedených v
jednotlivých podprogramech. Žádosti subjektů, kterým nebyla dotace poskytnuta, se
nepřevádějí na další kalendářní rok.
Ministerstvo kultury,
http://www.mkcr.cz/article.php?id=947
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Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Akční plán

Název programu

Podpora lokálních kulturních tradic

Realizátor programu
Předmět podpory

Žadatel
Kde žádat
Více informace

Ministerstvo kultury
Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, kulturněhistorických událostí a význačných osobností, působících v kultuře
Upozornění:
Dotací nelze podpořit:
- akce k výročí souborů, orchestrů, divadel...
- akce k výročí bitev (rekonstrukce válečných soubojů...)
Dotace
občanská sdružení (celoročně, průběžně)
fyzické osoby
(celoročně, průběžně)
podnikatelské subjekty (právnické osoby) (celoročně, průběžně)
města a obce
(průběžně, nejpozději však do konce III. čtvrtletí 2005)
Viz výše
Ministerstvo kultury
http://www.mkcr.cz/article.php?id=1102

Název programu

Regionální a národnostní kultura:

Realizátor programu
Předmět podpory

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Ministerstvo kultury
Programy:
- Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů
- Podpora tradiční lidové kultury
- Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České
republice
- Podpora integrace cizinců žijících v České republice
- Podpora integrace příslušníků romské komunity
- Podpora zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit
- Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
- Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
Výše dotace dle programu
4. čtvrtletí kalendářního roku
Dle programu
Ministerstvo kultury
http://www.mkcr.cz/categories.php?id=28

Název programu

Program na podporu rozvoje průmyslových zón 2001-2006

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Příprava průmyslových zón
• Regenerace průmyslových zón
• Výstavba a rekonstrukce nájemních hal
• Akreditace průmyslových zón
Podpora se poskytuje formou dotace na hrazení úroků bankovních úvěrů, formou
návratné finanční výpomoci či formou přímé dotace, a to na uhrazení účelně
vynaložených nákladů úplatného převodu pozemků a investičních nákladů stavební a
technologické části stavby.
V běžných případech se podpora poskytuje formou dotace na hrazení 75% úroků
bankovních úvěrů vázaných na účelně vynaložené náklady úplatného převodu
pozemků a současně formou přímé dotace na uhrazení 60% účelně vynaložených
investičních nákladů stavební a technologické části stavby.
Žádost o registraci jsou přijímány v průběhu měsíce ledna a února, resp. dubna a
května, resp. července a srpna, resp. října a listopadu
Obce, kraje, rozvojové společnosti
Česká agentura pro zahraniční investice – CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel. 02/96342500, www.czechinvest.cz,
marketing@czechinvest

Forma podpory
Předpokládaný termín

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace
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Název programu

Programy reprodukce majetku Program 298210 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo financí
Program zahrnuje státní podporu obcím, krajům, případně jiným subjektům při řešení
potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního a
středního školství a s tím souvisejícího zázemí. Jeho cílem je zajistit zlepšení
stávajícího technického stavu budov škol a školských zařízení, včetně dalších s tím
souvisejících staveb či objektů, cestou rekonstrukcí, modernizací a případně
vytvářením nových prostor přístavbami, nástavbami nebo v odůvodněných případech i
novou výstavbou k dosažení stanoveného standardu.
Není stanoven
Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný
vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit
organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky
Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, v platném znění.
Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
www.mfcr.cz

Předpokládaný termín
Žadatel

Kde žádat
Více informace

Název programu

Programy reprodukce majetku Program 298110 Podpora rozvoje a
obnovy regionální infrastruktury

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo financí

Předpokládaný termín
Žadatel

Program zahrnuje státní podporu obcím a krajům, resp. sportovním organizacím nebo
jiným subjektům, při mimořádném řešení potřeb v oblasti regionální infrastruktury.
Není stanoven
Účastníkem programu je budoucí vlastník pořizovaného majetku nebo současný
vlastník majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení atd. Může však pověřit
organizaci (jíž je zřizovatelem) spravující předmětný majetek k zajištění úkonů
souvisejících s přípravou, realizací a závěrečného vyhodnocení akce podle Vyhlášky
Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, v platném znění.

Kde žádat
Více informace

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
www.mfcr.cz

Název programu

SROP, opatření 4.1.2: Grantové schéma na podporu rozvoj
regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor.
Grantové schéma na podporu rozvoje regionálních a místních
služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele .

Realizátor programu
Předmět podpory

Středočeský kraj
V rámci GS bude podporován rozvoj služeb cestovního ruchu majících regionální či
místní charakter.
Podpora se bude týkat následujících aktivit:
• tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního
ruchu
• propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů
• tvorba produktů cestovního ruchu v regionech
• tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a
kulturních zajímavostech
• poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu
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Akční plán

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

• podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni
• marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech,
• konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni.
V rámci podopatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na uhrazení nákladů
spojených s poskytováním výše uvedených služeb.
Dotace až do výše 90% (obce, mikroregiony), resp. 50% (podnikatelé)
I. kolo výzvy – duben 2005
Mikroregion, obec, podnikatel
Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz

Název programu

SROP, opatření 2.1.1: Grantové schéma na podporu rekonstrukce

Realizátor programu
Předmět podpory

Středočeský kraj
Grantové schéma na rekonstrukce místních komunikací podpoří rekonstrukce
komunikací v majetku obcí, které přispívají k ekonomickému rozvoji obcí, případně
napojují obce na stávající silniční síť či mají vazbu na jiné projekty realizované v obci.
Dotace až do výše 90%
I. kolo výzvy – duben 2005
Mikroregion, obec
Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz

místních komunikací

Forma podpory
Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Název programu

SROP - Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní
infrastruktury CR

Realizátor programu
Předmět podpory

Kde žádat
Více informace

Ministerstvo pro místní rozvoj
V rámci podopatření budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního
významu, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a
regionech. Celkové uznatelné náklady jednotlivých podporovaných projektů nepřekročí
3 mil.€.
V rámci podopatření
bude možno podporovat projekty podporující rozvoj
infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na:
• rekonstrukce a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně
nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky)
• rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu
• rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hippostezek a
naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích
• rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské
vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby
• výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj
cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu
Výzva 3x do roka
kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, malí a střední
podnikatelé, nestátní neziskové organizace
Sekretariát Regionální Rady Regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy
Středočeský kraj (www.kr-stredocesky.cz)
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Předpokládaný termín
Žadatel
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Název programu
Realizátor programu
Předmět podpory

Předpokládaný termín
Žadatel
Kde žádat
Více informace

Akční plán

OP

Infrastruktura – Priorita 3 Zlepšování environmentální
infrastruktury
Ministerstva životního prostředí
Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území
Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční
schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí.
Dělí se na 2 kategorie:
A.Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a
mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů
B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy
Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních
systémů
B. Zásobování obcí pitnou vodou
C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV
Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
A.Využívání šetrných technologií při spalování
B.Snižování emisí těkavých organických látek
C.využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
A.Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů
B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží
Výzva vícekrát do roka
Rozdílní dle opatření
Státní fond životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
tel: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 585,e-mail: opinfra@sfzp.cz
www.sfzp.cz

Název programu

OP Průmysl a podnikání -REALITY

Realizátor programu
Předmět podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program podporuje projekty přípravy, rozvoje a regenerace průmyslových zón,
podnikatelských nemovitostí. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a rozvoji
podnikatelských objektů.
Konečným uživatelem podporovaný podnik:
-v případě projektu určeného k převodu či k pronájmu bude podpora ve výši nákladové
mezery,
-max. ve výši 46% uznatelných nákladů pro projekty, které nebudou dále určeny
Nákladová mezera představuje uznatelné náklady na realizaci projektu snížené o
zhodnocení nemovitosti, ke kterému dojde v důsledku realizace tohoto projektu.
Průběžně
Vlastník podnikatelské nemovitosti (nebo má uzavřenou smlouvu o budoucí kupní
smlouvě) nebo vlastník související technické či dopravní infrastruktury.
-obec, svazek obcí či kraj,
-rozvojová společnost,
-podporovaný podnik.
Regionálních pracoviště agentury CzechInvest
Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu
praha@czechinvest.org, www.czechinvest.cz
tel.: 296 342 607, 296 342 640
fax: 296 342 552
Štěpánská 15, Praha 2, 120 00

Forma podpory

Předpokládaný termín
Žadatel

Kde žádat
Více informace
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