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Informace k nově zařazené FICHI č. 7.  

 nově zařazená FICHE č. 7 - 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel    

 (s vazbou na článek Nařízení PRV čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) 

je zaměřena na 8 oblastí podpory (v závorce možní žadatelé) a příklady podporovaných aktivit 

 

a) Veřejná prostranství v obcích (obec nebo svazek obcí) 

 vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství vč. herních prvků (náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství 
obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce) 

 osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (např. lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, 
stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, 
pomníky) 

 herní a vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) 
 Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba 

pomníků 

b) Mateřské a základní školy (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby 
nezřizované krajem či organizační složkou státu) 

 investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení  
 rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického 

zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy  
 pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení  

 
c) Hasičské zbrojnice (obec nebo svazek obcí) 

 investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce  

 rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)  
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice  

 
d) Obchody pro obce (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená obcí nebo svazkem obcí) 

 investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky)  
 výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)  
 pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod  
 pojízdná prodejna včetně technologií a dalšího vybavení  

 
e) Vybrané kulturní památky (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená obcí nebo svazkem obcí, NNO – spolek, ústav, o.p.s., 
registrované církve a náboženské společnosti) 

 obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR)  

 obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků  
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f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená   obcí nebo svazkem obcí, NNO - 
spolek, ústav, o.p.s., registrované církve a náboženské společnosti)  


 investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, 
společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) vč. obecních knihoven  

 rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) vč. 
obecních knihoven (dotace se nevztahuje na nákup knih apod. Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro 
sportovní aktivity). 

 pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost vč. obecních knihoven  
 vybavení pro spolkovou činnost - např. kroje, vybavení klubovny spolku nábytkem apod.  

 
g) Stezky (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená obcí nebo svazkem obcí) 

 projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo 
území lesa  

 výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení, 
směrové a informační tabule či interaktivní prvky  

 stavební výdaje související s danou stezkou – zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a 
naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně 
další stavební výdaje související s danou stezkou  

 projekt lze realizovat mimo PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) a intravilán obce (výjimkou je značení v 
intravilánu)  

 nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata  
 
h) Muzea a expozice pro obce (obec nebo svazek obcí, p. o. zřízená obcí nebo svazkem obcí) 

 rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s 
vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  

 rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety)  

 pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, 
informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího 
zařízení  

 nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty  
 
 

Druh a výše dotace: 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek. 
 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  
 
 
Veškeré podrobné informace a náležitosti, které je třeba dodržet, naleznete v aktuální verzi 
Pravidel 19.2.1. – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (viz https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 ). 


