Nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Obnova a údržba venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby, apod.)
Podporované aktivity:
 komplexní úpravu veřejných prostranství
 obnovu a zřizování veřejné zeleně
 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení
 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
Podporované aktivity:
 úpravu veřejných prostranství
 obnovu a zřizování veřejné zeleně
 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky ,...)

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Podporované aktivity:
 prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
 podpora spolupráce s odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova

Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb a nejsou prohlášeny kulturní památkou.
Podporované aktivity:
 kaple, kaplička, márnice
 socha
 boží muka, kříž
 úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5m od stavby, která je předmětem žádosti)

Dotační titul č.5 – Podpora obnovy místních komunikacích
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součást všechny
konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů
linkové osobní dopravy.

Podporované aktivity:
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)
 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci
 dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace (kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li
výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, trasy, násypy
a svahy dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky)

