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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 Výše dotace: 85 % ze způsobilých výdajů  

Způsobilé výdaje: 

• výstavba nových sociálních bytů a společných prostor  

• rekonstrukce stávajících prostor a úprava na sociální byty vč. společných prostor  

• pořízení základního vybavení bytu (nábytek, kuchyňská linka, …)  

• nákup vozidla pro poskytování sociální služby  

Základní podmínky: 

• zajištění bezbariérovosti budovy  

• ubytování min. jedné z cílových skupin (senioři, osoby s nedostatečným příjmem, …) 

• zajištění sociální práce nájemníkům bytů 
  

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (opětovné vyhlášení) 

 
Výše dotace: 80-90 % ze způsobilých výdajů  

Způsobilé výdaje: 

• výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících mateřských škol  

• stavební úpravy odborných učeben a kabinetů základních škol vč. družin  

• pořízení základního vybavení učeben (nábytek, vybavení, elektronika, …)  

Základní podmínky: 

• MŠ: realizace v méně rozvinutém regionu na území ORP se skóre 6+  

• ZŠ: vazba na klíčové kompetence (cizí jazyky, přírodní vědy, polytechnika, IT)  

• ZŠ a MŠ: uvedený záměr v příslušném MAP   

  

CHODNÍKY 

 Výše dotace: 85 % ze způsobilých výdajů  

Způsobilé výdaje:  

• výstavba nebo rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce vč. osvětlení 

• nástupiště autobusových a tramvajových zastávek  

• realizace dešťové kanalizace  

• podchody, lávky, opěrné zdi, zábradlí  

Základní podmínky: 

• zanesení záměru ve strategickém dokumentu obce  

• provedení auditu bezpečnosti   

• zajištění bezbariérovosti na celé trase 
  

CYKLOSTEZKY   
 

 Výše dotace: 85 % ze způsobilých výdajů  

Způsobilé výdaje: 

• výstavba nebo rekonstrukce cyklostezek se samostatným i společným provozem  

• podchody, lávky, opěrné zdi, zábradlí  

• přejezdy pro cyklisty a přechody pro chodce včetně jejich nasvětlení  

• parkování pro kola a mobiliář (lavičky, přístřešky, …)  

Základní podmínky: 

• zanesení záměru ve strategickém dokumentu obce  

• cyklostezky musí sloužit k dopravě do zaměstnání, škol a za službami  

• zajištění bezbariérovosti na celé trase 

  

 

V případě zájmu o administraci žádosti či zaslání cenové nabídky 
nás kontaktujte na e-mailu: dotace@smscr.cz 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 Předpokládaná výše dotace: 80-90 % ze způsobilých výdajů  

Předpoklad vyhlášení: 12/2022–01/2023  
Zaměření podpory: 

• zelená složka – zeleň, vegetace, parky, pořízení a výsadba stromů, … 

• modrá složka – propustné povrchy, akumulační nádrže, průlehy, …  

• mobiliář – lavičky, přístřešky, …  
Základní podmínky: 

• realizace ve veřejném prostranství (hřbitovy, náměstí, návsi, …)  

• projednání s veřejností  

• zpracování strategického územního dokumentu  

• kladné stanovisko AOPK 

  

KULTURNÍ PAMÁTKY  

 Předpokládaná výše dotace: 80-90 % ze způsobilých výdajů  
Předpoklad vyhlášení: 01/2023  
Zaměření podpory: 

• revitalizace památek 

• rekonstrukce návštěvnických center při památkách  

• parkoviště u památek  

• expozice, depozitáře 

• parky u památek  
Základní podmínky: 

• zapsání památky v příslušném seznamu kulturních památek  

• zpřístupnění památky veřejnosti  

  

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU  

 Předpokládaná výše dotace: 80-90 % ze způsobilých výdajů 
Předpoklad vyhlášení: 02/2023  
Zaměření podpory: 

• budování a rekonstrukce doprovodné infrastruktury cestovního ruchu jako 
odpočívadla, sociální zařízení, navigační systémy, …  

• budování a rekonstrukce turistických tras a naučných stezek  

• budování a rekonstrukce turistických informačních center 

• parkoviště u atraktivit cestovního ruchu  
Základní podmínky: 

• spolupráce s Klubem českých turistů při značení tras  

• zanesení záměru ve strategickém dokumentu obce  

  

MAS, ITI   

 
Předpokládaná výše dotace: 80-90 % ze způsobilých výdajů 
 
Data vyhlášení:  

• sociální služby a bydlení – 10/2022 (ITI) a Q1/2023 (MAS)  

• vzdělávání (MŠ, ZŠ) – 11/2022 (ITI) a Q1/2023 (MAS) 

• chodníky, cyklostezky – 11/2022 (ITI) a Q1/2023 (MAS) 

• veřejná prostranství – Q1/2023 (ITI a MAS)  

• kulturní památky – Q1/2023 (ITI a MAS) 

• cestovní ruch – Q1/2023 (ITI a MAS)  
  

  

  

 V případě zájmu o administraci žádosti či zaslání cenové nabídky 
nás kontaktujte na e-mailu: dotace@smscr.cz 


