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Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR) pro obce
Podpora obnovy a rozvoje venkova

• 

komunikací, jejich součástí a příslušenství dle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně:

   - všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, 

     přidružené a přídatné obruby, parkovací zálivy včetně 

     zastávkových pruhů linkové osobní dopravy

   - místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), 

     revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky

   - galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy a, násypy 

     a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací   

     zařízení

   - jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou 

     pozemní komunikaci

   - veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovou komunikací

• Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků!

lze podpořit akce zaměřené na opravu a údržbu místních 

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme ½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

 

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Dotace

Dotační titul č. 5
podpora obnovy a rekonstrukce
místních komunikací

• obec do 3000 obyvatel

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• výše dotace max 50% uznatelných nákladů

• maximální výše dotace je 1 mil. Kč

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

• Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 

Strategický rozvojový dokument obce.

• V době podání žádosti je třeba mít zpracovanou projektovou 

dokumentaci a mít vydaná příslušná rozhodnutí stavebního úřadu.

• 

• 

Podmínky pro získání dotace
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