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Vážení starostové, čtenáři a přátelé venkova,
sněmovní vřavou, jejíž součástí v nedávných dnech bylo ustavení výborů či hlasování o důvěře vládě, prošel také
návrh zákona o státním rozpočtu. Naše sdružení vyzvalo poslance k podpoře čtveřice změn, které by posílily rozpočty obcí. Je
málo známou skutečností, že Poslanecká sněmovna nakonec přece jen schválila návrh poslankyně a členky předsednictva
SMS ČR Věry Kovářové na navýšení alokace v dotačním programu na rozšíření kapacit mateřských škol o 300 milionů Kč.
Tato částka mohla být ještě vyšší, ale někteří poslanci se postavili proti tomu, stejně tak pak učinili v případě požadavku
navýšení finančních prostředků na opravy místních komunikací, ke kterému v roce 2018 nakonec vůbec nedojde.
V současných dnech probíhá finální verifikace grafického návrhu polepu zásobníků reflexních prvků, který poté
bude zdarma distribuován členským obcím, jež projevily zájem o jeho zaslání. Distribuce zásobníku by mohla započít ke
konci ledna. Věřím, že i tento drobný benefit přispěje ke zhodnocení členství každé obce.
S přáním všeho nejlepšího v roce 2018
Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

Přešlap roku na Konferenci Samosprávy 2017
1
PRO Brno
Konferenci Samosprávy 2017 o novinkách v oblasti veřejné správy uspořádalo SMS ČR hned první prosincový den v Brně.
Tematicky se zaměřila zejména na nejmenší obce. Součástí bylo i vyhlášení ceny „Přešlap roku 2017“, který obcím nejvíce
uškodil. Největší počet hlasů získal Parlament ČR – Zákon o střetu zájmů. Druhé místo obsadilo evropské nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), třetí příčku výrok ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové o zániku malých obcí. Více informací
na www.smscr.cz.

1
Hledá se LEADr
PRO ČR
Odstartoval další ročník soutěže Hledá se LEADr. Projekt organizuje Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s.,
partnerem soutěže je i SMS ČR. Soutěž je určena pro mládež ve věku 17–25 let, která se chce aktivně zapojit do dění ve
svém okolí. „Mladé lidi chceme motivovat k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Chceme jim ukázat, že když
mají skutečný zájem, dobrý nápad a ví, jak ho uskutečnit, mohou mnohé změnit k lepšímu,“ zdůvodňují organizátoři. Vítězka
či vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v ČR nebo v zahraničí. Více
informací najdete zde http://www.hleda.se/#2018

Máte pěkné webovky? Přihlaste se do soutěže Zlatý erb
4
PRO ČR
Jubilejní 20. ročník populární soutěže o nejlepší webové stránky, elektronické služby měst a obcí nebo webové turistické
prezentace je příležitostí pro všechny samosprávy. Přihlaste se také! Sdružení místních samospráv ČR je i v roce 2018 jedním
z hlavních partnerů populární soutěže. Jubilejní 20. ročník odstartoval 1. listopadu. Obce a města se mohou hlásit do 19.
ledna 2018. Více informací www.zlatyerb.cz.
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Ministr jednal s předsedou Polčákem o GDPR na školách
5
PRO Praha
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech jednal s předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem
Polčákem o tom, jak usnadnit školám zavedení evropského nařízení GDPR. Školy se připravují na zavedení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit v květnu. Agendu budou vykonávat takzvaní pověřenci, kterých zatím
ale není dostatek. Ministerstvo školství připravilo metodiku, která má pomoci školám se s nařízením vypořádat. „Panika není
na místě. GDPR nepřináší dramatickou revoluci. Problém je v tom, že v České republice není dostatek pověřenců, kteří by
agendu vykonávali. U veřejné správy jich bude potřeba minimálně 500 a tolik jich v tuto chvíli není,“ uvedl předseda Polčák.
Pověřence budou platit samy školy nebo jejich zřizovatelé. Podle Polčáka je to ale zvládnutelné, pokud se bude veřejná
správa bránit nabídkám soukromých firem. Podle něj nabídka komerčních firem pro jednu organizaci začíná na 7 tisících
korunách za měsíc.

Krajský seminář Plzeňského kraje
6
PRO Plzeň
Téma ochrany osobních údajů zajímá také starosty v Plzeňském kraji. Krajský seminář se konal v Plzni Na Roudné.

Místní samospráva se bouří. Starostové podepisují petici
6
PRO ČR
Představitelé místní samosprávy se bouří. Nadále už nechtějí přihlížet tomu, jak stát zahání samosprávu do kouta a snaží se
o její postupné omezování. Na svátek sv. Mikuláše proto spustili celorepublikovou petiční akci. „Největší problém české
veřejné správy je neuvěřitelný nárůst byrokracie. Máme třetí nejsložitější stavební předpisy v Evropě, v zákonech se
nevyznají ani odborníci, svazujeme se zbytečnými regulacemi v údajné snaze o zefektivnění státní správy, bují úřednický
stav. Státní správa přestala být pro obce pomocníkem, stala se překážkou,“ vysvětlil obsah petice Stanislav Polčák, předseda
Sdružení místních samospráv ČR, podle něhož je zásadním problémem kvantita a kvalita zákonodárství. Petice včetně
podpisových archů je ke stažení na www.akademiesamosprav.cz a na webu www.ivalenta.cz. Více informací zde:
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1475-mistni-samosprava-se-bouri-starostove-podepisuji-petici

7
Krajské shromáždění Královehradeckého kraje
PRO GDPR
Projektu Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu a dalším informacím k aktivitám SMS ČR se věnovalo krajské
shromáždění Královehradeckého kraje. Informoval o tom místopředseda SMS Jan Sedláček. Ten se v tento den účastnil
rovněž zasedání na Radě vlády pro veřejnou správu, kde se mimo jiné zabývali problematikou GDPR.

7
Místopředseda SMS se setkal s předsedou Pirátů
PRO Praha
S předsedou Pirátů Ivanem Bartošem se setkal místopředseda Jan Sedláček. Zabývali se zákonem o střetu zájmů 106/1998
a zákonem o registru smluv. Ivan Bartoš dostal nabídku spolupráce ve Výboru pro veřejnou správu.

Krajský seminář SMS ČR Jihočeského kraje
7
PRO Střet zájmů
Také nesouhlasíte coby zástupce menší obce s aplikací zákona o střetu zájmů? Starostové malých obcí, kteří spravují často
s vysokým osobním nasazením svou obec s nevelkým rozpočtem a pod silným veřejným dohledem, mají být nově nuceni
k rozsáhlému zveřejňování příjmů i majetku. Na semináři se dozvěděli, co je z pozice starosty, místostarosty, radního či člena
zastupitelstva obce potřeba a jaký další postup SMS ČR zvolí k tomu, aby tato povinnost nezasahovala do podstaty místní
samosprávy a venkova. Na semináři byli starostové a další účastníci seznámeni také s aktuálními tématy, která se týkají
malých obcí (místní komunikace, RUD, poskytování informací dle zák. 106, novinky z kraje apod.).
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Vzdělávací semináře SMS ČR skončily
8
PRO Sazovice
Vzdělávací semináře skončily letos 8. prosince na domovské půdě Sdružení ve Zlínském kraji v členské obci Sazovice.
Děkujeme všem, kteří se jich účastnili a poskytli nám zpětnou vazbu.

Náhrady škody a bezdůvodné obohacení obcí
8
PRO Webinář
Tématem Náhrada škody a bezdůvodné obohacení – vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení obcí v oblasti
metodicko-právního poradenství se představitelé obcí zabývali v říjnu, v listopadu se téma rozšířilo o odpovědnost obce za
škodu a vydání bezdůvodného obohacení. V roce 2017 končily 8. prosince, tentokrát se účastníci semináře zabývali
nemovitostmi a nakládání s těmi, které jsou ve vlastnictví obcí.

19 Jaká je budoucnost obecně závazných vyhlášek?
PRO Ministerstvo vnitra
V kostce přinášíme aktuální informace k současnosti a budoucnosti právní úpravy obecně závazných vyhlášek obcí vyplývající
z nedávného semináře. Nejvíce diskutovaným tématem je regulace veřejného pořádku. https://www.smscr.cz/cz/62aktuality/1480-jaka-je-budoucnost-obecne-zavaznych-vyhlasek-podle-mv.

19 Státní rozpočet na rok 2018
PRO Praha
Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2018. Poslankyně Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR,
předložila několik pozměňovacích návrhů, které měly navýšit finanční prostředky v dotačních programech na opravy
místních komunikací a rozšíření kapacit mateřských škol. Přítomní poslanci podpořili jen zvýšení alokace pro rozšíření kapacit
mateřských škol a to pouze ve snížené variantě – 300 mil. Kč.

Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce
2
LED SMS ČR
Účetní konsolidace znamená zjednodušeně řečeno „vyloučení vzájemných finančních vztahů“ mezi finančně provázanými
subjekty (např. obec a její příspěvkové organizace). Přinášíme návod, jak na to. https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1483ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms

Vyšla nová publikace programu evropské územní spolupráce
3
LED ESPON
Příspěvky do debaty o evropské politické soudržnosti po roce 2020 a řadu nových poznatků přináší nová publikace Evropská
územní revize z programu evropské územní spolupráce ESPON 2020. Informace vycházejí z aplikovaného výzkumu
prováděného do léta roku 2017 nadnárodními týmy z celé Evropy. Můžete si ji stáhnout v angličtině z webových stránek
programu ESPON, ale také si můžete vytvořit na míru vypracovaný přehled zaměřený na vlastní oblasti zájmu.
https://www.smscr.cz/cz/kratke-zpravy/1479-nova-publikace-programu-evropske-uzemni-spoluprace

SMS ČR se podílí na tvorbě koncepce rozvoje agroturistiky
3
LED Malé obce
Koncepce rozvoje agroturistiky v ČR s výhledem do roku 2030 je historicky prvním zpracovaným strategickým dokumentem
v oblasti agroturistiky na národní úrovni. Chceme, aby zohledňovala i malé obce. https://www.smscr.cz/cz/62aktuality/1485-sms-cr-se-podili-na-tvorbe-koncepce-rozvoje-agroturistiky
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LED

Šampionem Zdravých měst jsou i Křižánky
Udržitelné město 2017

Významné ocenění “Šampion Zdravých měst" získala také obec Křižánky. Jsme rádi, že v konkurenci větších sídel zvítězila
také malá venkovská obec vedená místopředsedou SMS ČR Janem Sedláčkem. Cenu převzal na celostátní konferenci
s názvem UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – asociace, jež čítá na 130
členů: měst, obcí a regionů. Vyhrávají nejlepší Zdravá města, obce i regiony za své celoroční výsledky v postupu
k udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. Ocenění předávali představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu,
zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit a dalších významných institucí a organizací.

LED

K SMS ČR se nově přihlásilo i město Šumperk

Vstup do Sdružení místních samospráv ČR potvrdilo zastupitelstvo v Šumperku 14. prosince. Jsme rádi, že i řada měst
vyjadřuje sounáležitost s obcemi ve svém okolí a upřímnou vůli spolupracovat na všech úrovních. Nyní se počet našich členů
těsně blíží k číslovce 1300.

LED

Dobrá zpráva pro neuvolněné starosty
Pojištění

SMS ČR aktuálně vyvíjí úsilí, aby se z odměn neuvolněných starostů odvádělo sociální a zdravotní pojištění. Na aktivitu
navazuje Senát.

LED

Už máte v obci zásobník reflexních prvků?

Poslední možnost dostat zdarma zásobník reflexních prvků mají v těchto dnech naši členové. Opozdilci se mohou přihlásit již
jen na centrální emailovou adresu info@smscr.cz.

16 Střední Čechy – Region budoucnosti
LED Konference
Konference STŘEDOČESKÝ KRAJ - REGION BUDOUCNOSTI, Dolní Břežany. Více informací
http://mailchi.mp/f769c1635b91/pozvnka-na-konferenci-stedoesk-kraj-region-budoucnosti?e=ffcc36ef0a

naleznete

zde:

19 První letošní webinář se věnuje vymáhání pohledávek
LED
Vymáhání pohledávek obcí se tentokrát věnuje webinář, školení, které mohou zájemci sledovat z pohodlí svých kanceláří či
domovů. SMS ČR nabízí aktivitu všem obcím I. typu. Jejich výhodou oproti prezenčním formám školení je nezávislost na
místě. Na webinář je možné připojit se odkudkoli, postačí pouze internet. Záznamy a materiály z webinářů jsou ke stažení na
webu www.rokvobci.cz. Na webu www.rokvobci.cz SMS ČR nabízí zástupcům všech obcí I. typu také využití metodickoprávní poradny, kde na zaslané dotazy postupně odpovídá právník.
Akce se koná v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997, který je financován z EU
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INFORMACE
SMS ČR bude svým členským obcím nabízet službu pověřence GDPR
Po jednání Rady SMS ČR ze začátku listopadu, na kterém projekt poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů
projednala, je potvrzeno, že SMS ČR pokračuje v jeho přípravách a službu pověřence pro ochranu osobních údajů bude
poskytovat. Platí i původně avizované podmínky: členská obec bude za tuto službu platit 600,- Kč, nečlenská 5 000,- Kč
(jedná se o měsíční sazbu).

Výhody a benefity
SMS ČR
Aktuální informace, odborné materiály, právní rady a zajímavosti pro Vás zveřejňujeme na webových stránkách:
o https://www.smscr.cz/
o http://www.rokvobci.cz/
o https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
Obce na těchto stránkách mohou využívat:
o Informační zpravodaj SMS ČR
o Hlídač termínů starosty
o Odborné články k tématům týkající se veřejné správy
o Rukověť starosty
o Vzorové dokumenty ke stažení
o Právní poradna Roku v obci – odpovědi právníka na již položené dotazy
Členské obce navíc na těchto stránkách mohou využívat:
o Právní poradnu
o Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních a evropských zdrojů
Služba nocleh v centru Prahy - v místě sídla regionální kanceláře – Národní 41, Praha 1. Členové SMS ČR mohou zdarma
využít této služby od května 2017. V případě zájmu kontaktujte organizační manažerku Editu Nezvalovou, info@smscr.cz,
tel. 577 688 103

Změna členských poplatků
SMS ČR
SMS ČR informuje členské obce o tom, že od roku 2018 je plánováno navýšení členských poplatků SMS ČR z 1,-Kč za každého
obyvatele obce na 2,-Kč za obyvatele. Částka 2000,-Kč za každou obec zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení!

AKCE DO VAŠICH DIÁŘŮ
Plán nejbližších akcí
19. 1. Jednání PS pro životní prostředí, Praha
23. 1. Jednání PS pro sociální záležitosti obcí – Praha
30. 1. Jednání předsednictva SMS ČR Středočeského kraje - Praha
20. 2. Den malých obcí, Kongresový sál Praha 9 – Letňany
27. 2. Den malých obcí, Společenský dům Prostějov
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Krajská shromáždění SMS ČR v roce 2018
Termíny jednání krajských shromáždění SMS ČR – 1. pololetí 2018 – aktualizace 16. 1. 2018
Termín
29. 1. 2018 (PO)
2. 2. 2018 (PÁ)
21. 2. 2018 (ST)
26. 2. 2018 (PO)
2. 3. 2018 (PÁ)
7. 3. 2018 (ST)
23. 3. 2018 (PÁ)
29. 3. 2018 (ČT)
4. 4. 2018 (ST)
5. 4. 2018 (ČT)
9. 4. 2018 (PO)
10. 4. 2018 (ÚT)
13. 4. 2018 (PÁ)

Kraj
Olomoucký
Jihomoravský
Plzeňský
Ústecký
Liberecký
Jihočeský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Zlínský
Karlovarský
Středočeský + HMP
Moravskoslezský

Místo
Příkazy (Záloženský dům)
Brno
Plzeň
v jednání
Liberec
České Budějovice(k rajský úřad)
Jihlava (krajský úřad)
Pardubice
Hradec Králové (krajský úřad)
Zlín
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno

Čas
9.30
9:00
9.30
9.30
9.30
13.00
9.30
14.00
9.30
9.00
10.00
13.00
9.30

V pondělí 29. 1. se uskuteční v Příkazech nedaleko Olomouce krajský seminář SMS ČR spojený s komplexní
informací o službách SMS ČR k GDPR (krajský implementační seminář).
Součástí programu bude kromě školení k GDPR (Ing. Oldřich Kužílek), také aktuální informace k odpadovému
hospodářství v Olomouckém kraji a informace o odpovědnosti za škodu a pojištění, která jsou na trhu k dispozici.
Pokud se krajského semináře z jakéhokoli důvodu nebudete moci zúčastnit (což přichází v úvahu, ale Vaši účast
vysoce doporučujeme), je možné vyslat některého ze zaměstnanců obce, případně jejích zastupitelů, kteří si implementaci
vezmou na starost. Obdobně je tomu v případě školské právnické osoby.
S ohledem na kapacitní možnosti ale platí, že se akce může za jeden subjekt zúčastnit maximálně jedna osoba – nejlépe
osoba, která je za implementaci GDPR v organizaci odpovědná, typicky starosta, místostarosta, tajemník nebo ředitel.
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OPZ
PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

IROP – Muzea II.

IROP –Deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního začleňování
OPZ – Podpora sociálního začleňování v
sociálně vyloučených lokalitách
OPZ – Podpora sociálního podnikání
OPZ – Podpora zaměstnanosti cílových
skupin znevýhodněných na trhu práce

muzea zřizované krajem, státem a
muzeum spravující sbírku podle
zákona
zázemí pro sociální služby
definované zákonem o sociálních
službách
podpora sociálních služeb a
začleňování
podnikatelské aktivity v oblasti
sociálního podnikání
poradenské a informační činnosti a
program, motivační aktivity,
rekvalifikace

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2yFY2P4

do 31. 1. 2018

http://bit.ly/2i6Ra6g

do 30.3. 2018

http://bit.ly/2shC4uy

do 29. 6. 2018

http://bit.ly/2uT9aCl

do 30. 11. 2018

http://bit.ly/2yddpOA

do 4. 1. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MMR
PROGRAM
Podpora obnovy a rozvoje venkova
2018

Podpora pro odstraňování bariér v
budovách pro rok 2018
Podpora bydlení pro rok 2018

Podpora územně plánovacích
dokumentací obcí
Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách

Podpora cestovního ruchu v regionech
pro rok 2018

KLÍČOVÉ AKTIVITY
podpora vítězů soutěže Vesnice
roku, zapojení generací do
komunitního života v obci,
spolupráce obcí na obnově a
rozvoji venkova, obnova drobných
sakrálních staveb, obnova místních
komunikací, obnova sportovní
infrastruktury, rozvoj strategických
průmyslových zón
odstraňování bariér v budovách
domů s pečovatelskou službou a
městských a obecních úřadech
pečovatelské domy, komunitní
domy pro seniory, bytové domy
bez bariér
zpracování územního plánu
provedené projektantem
demolice objektů pro bydlení,
rekreaci nebo ubytovací zařízení,
které se nacházejí
ve špatném technickém stavu a
jsou nezpůsobilé k bydlení
nadregionální aktivity, rozvoj
veřejné infrastruktury cestovního
ruchu
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2Bc2HGt

do 15. 1. 2018

http://bit.ly/2jgtPfq

do 31.1. 2018

http://bit.ly/2zZNxWS

do 5. 1. 2018

http://bit.ly/2jPrs79

do 28. 12. 2017

http://bit.ly/2hPEFZj

do 25. 1. 2018

http://bit.ly/2kDWixe

do 12. 1. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFŽP
PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

SFŽP – Podpora pořizování územních
studií krajiny
SFŽP - Osvětové projekty z oblasti čisté
mobility

zpracování územních studií krajiny

SFŽP – Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných
zařízení pro účely EVVO (přírodní
zahrady)

SFŽP - Podpora alternativních způsobů
dopravy - Bikesharing
SFŽP – Zeleň do měst a obcí

SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů

SFŽP – Vozidla na alternativní pohony

příprava a realizace osvětových
projektů - žadatelé pouze
statutární města
vybudování, vznik a úpravy
dětských hřišť a zahrad v
přírodním stylu při MŠ, pořízení
zázemí pro lesní školky, úpravy
venkovních areálů a pozemků
základních škol a organizací
působících v oblasti
EVVO
zavádění a rozšiřování systému
sdílení jízdních kol (bikesharing) –
žadatelé pouze statutární města
zachování a zvyšování podílu
zeleně a vodních prvků ve městech
a obcích a zvyšování její funkční
kvality
likvidace nepotřebných
hydrogeologických vrtů,
které představují riziko ohrožení
životního prostředí
nákup či pronájem vozidel na CNG,
Plug-in hybrid, hybrit, nebo
elektromobil

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2lnlt8n

do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

http://bit.ly/2xANTmF

do 31. 1. 2018

http://bit.ly/2vTpSCi

do 31. 1. 2018

http://bit.ly/2xCyCBN

do 31. 1. 2018

http://bit.ly/2jPK7jl

do 30. 3. 2018

http://bit.ly/2A1BzMx

do 20. 12. 2019

http://bit.ly/2zeuhS3

do 27. 9. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFDI
PROGRAM
Cyklistické stezky pro rok 2018

Bezpečnost pro rok 2018
Křížení komunikace pro rok 2018

KLÍČOVÉ AKTIVITY
výstavba nebo opravy cyklistických
stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty
bezbariérové chodníky, přechody
pro chodce, místa pro přecházení
výstavba, modernizace a opravy
místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací
v místech křížení s nadřazenou
dopravní infrastrukturou
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2zwhVc4

do 15. 1. 2018

http://bit.ly/2iJWdqJ

do 11.1. 2018

http://bit.ly/2jgJYBB

do 6. 2. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny

Podpora údržby a obnovy historických
zemědělských strojů a zařízení - muzea
Údržba a oprava polních cest

kaple (kaplička), křížová cesta,
zvonička, boží muka, smírčí a jiné
kříže, exteriérové sochy a sousoší,
hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a
synagogy
údržba a obnova historických
zemědělských strojů a zařízení
údržby, opravy zpevněných polních
cest v obvodu pozemkových úprav

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2CEEXP7

do 23. 2. 2018

http://bit.ly/2CEEXP7

do 23. 2. 2018

http://bit.ly/2CEEXP7

do 23. 2. 2018

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
OPŽP
PROGRAM
OPŽP – 52. výzva – Posílit přirozené
funkce kraiiny
OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OPŽP - 66. výzva – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
OPŽP – 69. výzva - Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití
odpadů

OPŽP - 71. výzva – Snížit množství
vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod
OPŽP - 72. výzva – Snížit množství
vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod
OPŽP – 73. výzva – Zajistit dodávky
pitné vody v odpovídající jakosti a
množství
OPŽP - 74. výzva – Zajistit povodňovou
ochranu intravilánu
OPŽP - 75. výzva – Dokončit
inventarizaci a odstranit staré
ekologické zátěže
OPŽP – 79. výzva - Zlepšit systém
sledování, hodnocení a předvídání
vývoje kvality ovzduší a souvislých
meteorologických aspektů
OPŽP – 89. výzva – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech
OPŽP – 110. výzva – Posílit biodiverzitu

KLÍČOVÉ AKTIVITY
zpracování plánu ÚSES
podpora výstavby nových
veřejných budov v pasivním
energetickém standardu
předpovědní povodňové služby,
varovné a výstražné systémů
výstavba/modernizaci (s
navýšením kapacity) sběrných
dvorů, systémy pro separaci,
zařízení pro materiálové využití
ostatních odpadů
výstavba kanalizace, výstavba,
modernizace a intenzifikace
čistíren odpadních vod
záchytné nádrže, sedimentační
nádrže, biologické a technické
opatření
výstavba a modernizace úpraven
vody a systémů, výstavba a
dostavba přivaděčů a rozvodných
sítí pitné vody
sanace svahových nestabilit,
poldry, retenční zařízení, vsakovací
šachty a jiné
průzkumné práce, analýzy rizik,
sanace kontaminovaných lokalit
sledování kvality ovzduší,
identifikace zdrojů znečišťování,
realizace integrovaných systémů
náhrada nebo rekonstrukce
stacionárních zdrojů znečištění
zajištění prevence škod
způsobených zvláště chráněnými
druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.
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ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2pgba83

do 7. 1. 2019

http://bit.ly/2oGDZYp

do 31. 10. 2019

http://bit.ly/2ykhi3G

do 15. 1. 2018

http://bit.ly/2grzGkp

do 28. 2. 2018

http://bit.ly/2yfXxs3

do 18. 1. 2018

http://bit.ly/2wRHzmz

do 18. 9. 2018

http://bit.ly/2Bhfbgg

do 18. 1. 2018

http://bit.ly/2zj40CF

do 15. 1. 2018

http://bit.ly/2hDQAck

do 1. 2. 2018

http://bit.ly/2juXHGr

do 20. 12. 2017

http://bit.ly/2sPihHs

do 31. 1. 2018

http://bit.ly/2mVcA8u

do 30. 6. 2017

