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•

Základní informace o podobě Programu rozvoje regionů 2019+, PRR19+ pořád v procesu
tvorby

•

Konkrétní zaměření jednotlivých dotačních subtitulů, resp. konkrétní podporovatelné
aktivity a parametry budou zveřejněny ve výzvách, včetně maximální výše dotace, povinné
spoluúčasti a hodnotících kritérií

•

Předpokládané vyhlášení výzev k podávání žádostí o dotace: říjen 2018; předpokládaný
příjem žádostí do ledna 2019

•

Zaměření PRR19+: obnova a rozvoj sídel, realizace projektů zvyšujících kvalitu života
jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru

•

Návaznost na podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (2011–2018)

•

Správce programu a poskytovatel dotace: MMR

•

Příjemci dotace: obce, dobrovolné svazky obcí

•

Tematické zaměření podpory: SRR ČR, PÚR ČR, RAP, krajské strategické dokumenty,
analýzy

•

5 subtitulů
•
•
•
•
•

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Podpora obcí s 3 001– 10 000 obyvateli
Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (obec, která není stat. městem a není pokryta ITI, IPRÚ)
Veřejné osvětlení
Program podpory vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

•

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Revitalizace veřejných ploch (v zastavěném území obce)
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Podpora obnovy místních komunikací
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Podpora dostupnosti služeb
Sdílené vybavení komunální technikou
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

•

•

PODPORA OBCÍ S 3 001 – 10 000 OBYVATELI (Podpora středně velkých obcí)
•

Podpora obnovy místních komunikací

•

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

•

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

PODPORA OBCÍ NAD 10 000 OBYVATEL (Podpora velkých obcí)
•

Podpora obnovy místních komunikací

•

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

•

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

+ Veřejné osvětlení, Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

Výzvy na konkrétní subtituly budou vyhlašovány podle disponibilních fin. prostředků a priorit

Děkuji za pozornost
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