
 

 

Souhrnné základní informace - Fiche č. 2 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity; č. 2 

Vazba na opatření PRV:   III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je zkvalitňování podmínek pro sportovní, kulturní, volnočasové a 

občanské aktivity, které budou přispívat k vytvoření atraktivního prostředí obcí Orlicka.  

 

3. Příjemci dotace 

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na stavební obnovu a pořízení 

materiálně – technického zázemí v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, vzdělávání, péče o 

děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit. 

 Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné Fichi 

 Pokud je v kódu stanoven limit způsobilých výdajů, nelze částku přesahující toto omezení 

zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (tj. nelze z nich 

vypočítávat dotace) 

 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány (vynaloženy) 

následující formou:  

1) bezhotovostní platbou – prostřednictvím bankovního účtu žadatele 

2) hotovostní platbou – maximálně do výše 100 000 Kč v rámci jednoho projektu 

3) věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje 

 Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je 

stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. 



    Číselník způsobilých výdajů 

kód Způsobilý výdaj 

964 
Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury  

965 
Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury  

966 
Občanské vybavení v oblasti péče o děti  

967 
Občanské vybavení v oblasti vzdělání  

968 
Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit  

969 Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a 

školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic  

971 
Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta  

972 
Nákup mikrobusu/minibusu (kapacita musí být 6 – 22 osob k sezení + řidič) 

998 
Projektová dokumentace  

 
 

• v oblasti sociální infrastruktury  
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (§ 40 pečovatelská služba, § 44 
odlehčovací služby, § 45 centra denních služeb, § 46 denní stacionář, § 47 týdenní stacionář, § 
48 domovy pro osoby se zdravotním postižením, § 49 domovy pro seniory, § 50 domovy se 
zvláštním režimem, § 51 chráněné bydlení, § 54 raná péče, § 57 azylové domy, § 58 domy na půl 
cesty, § 59 kontaktní centra, § 61 nízkoprahová denní centra, § 62 nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, § 63 noclehárny, § 65 a § 66 sociálně aktivizační služby, § 67 sociálně terapeutické 
dílny, § 68 terapeutické komunity a § 70 sociální rehabilitace zákona č. 108/2006 o sociálních 
službách) včetně doprovodných stravovacích zařízení  
 
• v oblasti kulturní infrastruktury  
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, 
víceúčelové objekty - dům kultury a služeb, klubovny, knihovny apod.)  
 
• v oblasti péče o děti  
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích 
zařízení a hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky)  
 
• v oblasti vzdělávání  
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně 
doprovodných stravovacích zařízení   
 
• v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit 
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře), pro sportovní, 
volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-
společenská centra) včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly), 
přestavba a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které sloužily původně jiným účelům 
 



• v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a školících center s 
využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic  
 
včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo 
novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. 
vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně 
bezdrátových technologií), chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, 
venkovního označení (např. informační tabule, panely, poutače) a parkových úprav  
 
včetně technologie, zařízení, vybavení, hardware, software 
 
- výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické 
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro základní 
obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky) a budovy pošty  

- nákup mikrobusu/minibusu (kapacita 6 – 22 osob k sezení + řidič)  

 

 

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

998 
Projektová dokumentace 

20 000 Kč/projekt 

 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

 Nákup použitého movitého majetku 

 V případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

 Nákup zemědělských výrobních práv 

 Prosté nahrazení investice 

 Osobní a cestovní výdaje 

 DPH pro obce 

 Úroky z půjček a úvěrů 

 Bankovní poplatky 

 

Nepovolené formy financování 

 leasing 

 

 

 



5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    nezakládá veřejnou podporu 

de minimis 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální způsobilé výdaje:     200 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

Projekty jsou podporovány v souladu s nařízením Komise 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de 
minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 
200 000 EUR.  
 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů (viz. přílohy). 


