
  

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto, 

  

MMR právě otevřelo podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, kde je možné  

do 28. 2. 2019 předkládat žádosti o dotaci v následujících oblastech (dotačních titulech) a 

s následujícími základními parametry: 

  

Podpora obnovy místních komunikací, dotace 70% (0,5 – 5,0 mil. Kč) 
·  i místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů! 

 

B.     Podpora obnovy sportovní infrastruktury, dotace 70% (0,5 – 5,0 mil. Kč) 
·  novostavba, rekonstrukce školního hřiště, tělocvičny (vč. zázemí, sociálních zařízení) 

 

C.      Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, dotace 70% (0,2 – 1,0 mil. Kč) 

·  propustky, mosty, lávky, parkovací/odstavné plochy, zastávky osobní a veřejné hromadné dopravy  

 

D.     Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, dotace 85% 

 

E.      Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, dotace 70% (0,5 – 10,0 mil. Kč) 

kulturní / obecní / multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

 

F.      není pro r. 2019 vyhlášen 

 

G.     Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, dotace 70% (50 – 500 tis. Kč) 

kapličky, sochy, boží muka, hřbitovy, hřbitovní zdi (vč. úpravy nejbližšího prostranství) 

H.     Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, dotace 70%  

(0,1 – 3,0 mil. Kč) 
veřejná hřiště, sportoviště, dětská dopravní hřiště, obecní koupaliště, stezky, zařízení pro volnočasové 

aktivity (komunitní/spolková činnost) 

 

I.       Podpora dostupnosti služeb, dotace 70% (0,1 – 2,0 mil. Kč) – pouze pro obce  

do 1 tis. obyv.! 
příprava prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní 

potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). 

 

J.       není pro r. 2019 vyhlášen 

 

K.      Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí, dotace 70% (0,1 – 0,3 mil. 

Kč) 
  

Pokud máte zájem probrat jakýkoliv záměr Vaší obce, neváhejte se ozvat. 

 

Přeji příjemné podzimní dny a těším se na vzájemnou spolupráci. 

 

 

S pozdravem, 
 
Ing. Tomáš Mečíř 
Jednatel 
DRAG s.r.o. 
------------------  
+420 737 561 729 
Horská 634 
541 01 Trutnov 
www.drag-tu.cz 
 


