
 

 

 

 

 

 

 

MMR - PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2020 

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvatel 

 
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel 

a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený 

rozvoj obcí v ČR.  

Příjem žádostí: do 28. 8. 2020 

Výše dotace v %:  60% 

Výše dotace v Kč: 500 tis. Kč – 30 mil. Kč 

Oprávnění žadatelé: 

 Obce s počtem obyvatel 3 001 – 10 000 (k 1. 1. 2020). 

 Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního 

rozpočtu. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. 

Podporované aktivity: 

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro 

volnočasové aktivity sportovních organizací.  

 Výstavba či obnova (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) sportovní infrastruktury 

typu sportoviště: 

 víceúčelové hřiště, 

 multifunkční hřiště, 

 fotbalové hřiště atp. 

 Výstavba či obnova (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) sportovní infrastruktury 

typu tělocvična: 

 sportovní hala (samostatná stavba) určená pro sportovní účely, 

 multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely. 

Uznatelné náklady: 

 výstavba či obnova sportovní infrastruktury (viz podporované aktivity), 

 v případě, že jsou součástí obnovy či výstavby sportovní infrastruktury, tak také: 

 obnova nebo výstavba zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, pevně 

zabudované střídačky, nářaďovna apod.), 

 oplocení, osvětlení hřiště, 

 zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních 

dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, 

Neuznatelné náklady:  

 sportoviště typu dopravní hřiště, dětské hřiště, aquapark, apod, 

 vybavení sportoviště a tělovýchovné nářadí / sportovní příslušenství určené k zabudování (např. 

ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, 

 tělovýchovné nářadí / sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, 

tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, 

míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.). 


