
Milí čtenáři,

ráda bych, aby se tento newsletter stal Vaším užitečným pomoc-
níkem. Bude přinášet novinky, které Vám mohou pomoci zlepšit a 
zkrášlit Váš kraj a území. Na svých cestách po regionech se snažím 
mluvit se zástupci kraje a sledovat postup projektů realizovaných 
díky evropským dotacím. Děkuji Vám všem, kteří mě přitom provází-
te. Jsem si jista, že společnou prací a diskusemi uděláme naše
krásné kraje ještě lepším 
místem k životu.

Národní dotace na rok 2016 vyhlášeny!
Podpora bydlení

Téměř půl miliardy korun je připraveno na zvyšování dostupnosti byd-
lení a také jeho kvality. Výzvy na Regeneraci sídlišť, Podporované byty, 
Výměnu olověných rozvodů a Bytové domy bez bariér najdete ZDE

Podpora cestovního ruchu 
Již 6 let pomáháme zvýšit návštěvnost a prosperitu regionů České 
republiky. Zrealizujte svůj veřejně prospěšný záměr rozvíjející turistiku 
díky podprogramu Cestování dostupné všem. Připraveno je pro vás 70 
milionů! Více ZDE

Podpora územního plánování

Jde o náš nový ministerský program, který je zaměřen na zpracování 
územních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají 
žádný územní plán nebo mají územní plán schválený před 1.1.2007. 
Více ZDE

Podpora regionů
Obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit současné-
ho vedení MMR. Vyhlášeno je 5 dotačních titulů: Podpora vítězů 
soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a roz-
voji venkova, Podpora obnovy sakrálních staveb v obci a Podpora 
obnovy místních komunikací. Všechny najdete ZDE

Videominuty s ministryní Karlou Šlechtovou 
a publikace MMR

Videominuta na téma Národní dotace
Ministryně Karla Šlechtová k národním dotacím, které pomáhají 
tam, kde jsou potřeba a podporují rozvoj regionů po celé České 
republice. 

K zhlédnutí ZDE

Praktické rady o postupu vypravení pohřbu
Jak žádat o náhradu účelně vynaložených nákladů na sociální 
pohřeb a jak řádně provozovat veřejné pohřebiště naleznete v 
nové metodice pro obce. 
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