
DotaDotaččnníí programy programy 
LibereckLibereckéého kraje pro ho kraje pro 

rozvoj venkovarozvoj venkova



ORVZORVZŽŽP administruje:P administruje:
GRANTOVÝ FONDGRANTOVÝ FOND

1.1. Program obnovy venkova Program obnovy venkova –– neinvestineinvestiččnníí
(program (program čč. 17). 17)

2.2. ZpracovZpracováánníí urbanistických studiurbanistických studiíí a a 
úúzemnzemníích plch pláánnůů (program (program čč. 16). 16)

3.3. Podpora vyuPodpora využžititíí biomasy pro výrobu tepla a biomasy pro výrobu tepla a 
el. energie na el. energie na úúzemzemíí LK LK (program (program čč. 22). 22)

4.4. Podpora naklPodpora naklááddáánníí s odpady na s odpady na úúzemzemíí LK LK 
(program (program čč. 23). 23)

Kontakt: Mgr. Dagmar Kontakt: Mgr. Dagmar ŠŠrytrovrytrováá 485 226 580485 226 580



4.4. Program podpory ekologickProgram podpory ekologickéé výchovy výchovy 
(program (program čč. 6). 6)

5.5. Program podpory ochrany pProgram podpory ochrany přříírody a rody a 
krajiny krajiny (program (program čč. 7). 7)

6.6. Program podpory pProgram podpory pééčče o zve o zvíířřata v ata v 
nouzi nouzi (program (program čč. 8). 8)

Kontakt: Ing. RychtaKontakt: Ing. Rychtařřííkovkováá, 485 226 612, 485 226 612
Ing. Ing. KomrzýKomrzý, 485 226 353, 485 226 353



Fond investicFond investic

1.1. Program obnovy venkova Program obnovy venkova -- investiinvestiččnníí
(program (program čč. 4). 4)

2.2. Program drobných Program drobných 
vodohospodvodohospodáářřských ekologických ských ekologických 
akcakcíí (program (program čč. 5). 5)

Kontakt: Mgr. Dagmar Kontakt: Mgr. Dagmar ŠŠrytrovrytrováá, 485 226 580, 485 226 580
dagmardagmar..srytrovasrytrova@kraj@kraj--lbclbc..czcz



VeVešškerkeréé informace lze zinformace lze zíískat:skat:
www.krajwww.kraj--lbc.czlbc.cz –– zzááloložžka ka 

grantový fondgrantový fond
www.krajwww.kraj--lbc.czlbc.cz –– zzááloložžka ka 

fond investicfond investic

http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/


Program obnovy venkovaProgram obnovy venkova
(POV)(POV)

Pro obce LK do 2 000 obyvatelPro obce LK do 2 000 obyvatel
Svazky obcSvazky obcíí na na úúzemzemíí LKLK



DotaDotaččnníí tituly POVtituly POV

DT 1 DT 1 –– Obnova a Obnova a úúdrdržžba venkovskba venkovskéé
zzáástavby a obstavby a obččanskanskéé vybavenostivybavenosti

((ŠŠkoly, Mkoly, MŠŠ, t, těělovýchovnlovýchovnáá zazařříízenzeníí, kulturn, kulturníí a a 
zdravotnickzdravotnickáá zazařříízenzeníí, po, požžáárnrníí nnáádrdržže, sakre, sakráálnlníí
stavby, hstavby, hřřbitovy, bitovy, ččekekáárny na zastrny na zastáávkvkáách ch 
hromadnhromadnéé dopravy, ddopravy, děětsktskáá hhřřiiššttěě a sportovia sportoviššttěě, , 
veveřřejný rozhlas)ejný rozhlas)
Dotace ve výDotace ve výšši max. 50%, GF max. 200 tis. Ki max. 50%, GF max. 200 tis. Kčč
(300 tis. K(300 tis. Kčč), FI max. 400 tis. K), FI max. 400 tis. Kčč (500 tis. K(500 tis. Kčč))



DT 2 DT 2 –– KomplexnKomplexníí úúprava nprava náávsvsíí,  ,  
nnáámměěststíí

Dotace: max. 30%, vesnickDotace: max. 30%, vesnickéé pampamáátkovtkovéé
zzóóny max. 50%ny max. 50%

DT 3 DT 3 –– Obnova a zObnova a zřřizovizováánníí veveřřejnejnéé zelenzeleněě ––
parky, aleje, sadyparky, aleje, sady

Dotace: max. 30%, u obcDotace: max. 30%, u obcíí s ms méénněě nenežž 300    300    
obyvateli max. 50% obyvateli max. 50% 



DT 4 DT 4 –– Oprava a výstavba mOprava a výstavba míístnstníích ch 
komunikackomunikacíí, ve, veřřejnejnéého osvho osvěětlentleníí, , 
mostkmostkůů

Dotace: max. 50%, u GF max. 200 tis. KDotace: max. 50%, u GF max. 200 tis. Kčč, , 
(300 tis. K(300 tis. Kčč) FI max. 400 tis. K) FI max. 400 tis. Kčč (500 tis. K(500 tis. Kčč))



DT 5 DT 5 –– viz. Program G 16viz. Program G 16

DT 6 DT 6 –– Projekty na vzdProjekty na vzděělláánníí a a 
poradenstvporadenstvíí v oblasti rozvoje venkova a v oblasti rozvoje venkova a 
obnovy vesnice obnovy vesnice (pouze pro svazky (pouze pro svazky 
obcobcíí))
Dotace: max. 70%, max. vDotace: max. 70%, max. vššak 10 000,ak 10 000,--KKčč/1 /1 
obec, kterobec, kteráá je je ččlenem DSO na lenem DSO na úúzemzemíí LKLK



DT 7 DT 7 –– IntegrovanIntegrovanéé projekty  projekty  
venkovských venkovských mikroregionmikroregionůů (pouze pro (pouze pro 
svazky obcsvazky obcíí))
Dotace: max. 70% nDotace: max. 70% náákladkladůů

DT 8 DT 8 –– Projekty k rozvoji infrastrukturyProjekty k rozvoji infrastruktury
Dotace: nejvýDotace: nejvýšše 70% roe 70% roččnníí splspláátky tky úúrokrokůů z z 
úúvvěěru, kterou je obec zavru, kterou je obec zaváázzáána v danna v danéém roce m roce 
splatitsplatit



POV v roce 2006POV v roce 2006
Do GF podDo GF podááno 124 no 124 žžáádostdostíí, , 

(91 (91 žžáádostdostíí obcobcíí a 33 a 33 žžáádostdostíí svazku obcsvazku obcíí).).
VV celkovcelkovéém objemu 29,9 mil. Km objemu 29,9 mil. Kčč..
Do FI podDo FI podááno 78 no 78 žžáádostdostíí (72 (72 žžáádostdostíí obcobcíí
a 6 a 6 žžáádostdostíí svazksvazkůů obcobcíí). V). V celkovcelkovéém m 
objemu 26,13 mil. Kobjemu 26,13 mil. Kčč..
RozpoRozpoččet GF et GF –– 6,1 mil. K6,1 mil. Kčč, FI , FI –– 10,0 mil. 10,0 mil. 
KKčč



ŽŽadatel adatel –– obec obec –– mmůžůže podat 1 e podat 1 žžáádost do dost do 
GF a 1 GF a 1 žžáádost do FIdost do FI
Svazek obcSvazek obcíí –– 2 2 žžáádosti do GF i FIdosti do GF i FI
ZahZaháájenjeníí realizace projektu realizace projektu –– nejdnejdřřííve od ve od 
1.1. bez ohledu uzav1.1. bez ohledu uzavřřeneníí smlouvy o smlouvy o 
poskytnutposkytnutíí dotacedotace
UkonUkonččeneníí –– do 30.6. ndo 30.6. náásledujsledujííccíího roku po ho roku po 
roce, kdy byla proce, kdy byla přřizniznáána na úúččelovelováá dotacedotace



Rok 2007Rok 2007

ŽŽáádosti dle Zdosti dle Záásad POV se podsad POV se podáávajvajíí
na zna záákladkladěě výzvy v termvýzvy v termíínu do nu do 
30.11.2006.30.11.2006.
ŽŽáádost dost –– ppíísemnsemněě i elektronicky + i elektronicky + 
ppřříílohy dle výzvylohy dle výzvy



Program G 16Program G 16
Zastupitelstvo kraje dne 29.8.2006 Zastupitelstvo kraje dne 29.8.2006 
schvschváálilo lilo úúččelovelovéé dotace 26 dotace 26 žžadateladatelůům v m v 
celkovcelkovéém objemu 2.271.000,m objemu 2.271.000,-- KKčč
Celkem podCelkem podááno 32 no 32 žžáádostdostíí = 2.845.205,= 2.845.205,--
KKčč
Dotace poskytnuty na P+R, NDotace poskytnuty na P+R, Náávrhy, vrhy, 
Koncepty Koncepty ÚÚPP
PozvPozváánka na seminnka na semináářř pro pro úúspspěěššnnéé
žžadatele adatele --18.9.2006 na K18.9.2006 na KÚÚ LKLK



Dotace se poskytuje obcDotace se poskytuje obcíím v LK ve vým v LK ve výšši i 
40% 40% -- 70% max. v70% max. vššak 100 tis. Kak 100 tis. Kčč

SpoluprSpoluprááce s odborem ce s odborem úúzemnzemníího ho 
plpláánovnováánníí a stavebna stavebníího ho řřáádu du –– Ing. arch. Ing. arch. 
Jana Jana DDěěrdovrdováá, tel. 485 226 652, tel. 485 226 652



Program G 22Program G 22
Nový grantový program od r. 2006Nový grantový program od r. 2006
RozpoRozpoččet 1,5 mil. Ket 1,5 mil. Kčč
Celkem podCelkem podááno 13 no 13 žžáádostdostíí v celkovv celkovéém m 
objemu 18,4 mil. Kobjemu 18,4 mil. Kčč, v ZK v 08/2006 , v ZK v 08/2006 
schvschvááleno 9 leno 9 žžáádostdostíí
Dotace do výDotace do výšše max. 70% skutee max. 70% skuteččnněě
vynalovynaložžených nených náákladkladůů



G 22 je urG 22 je urččen pro:en pro:

ObceObce
PrPráávnickvnickéé osobyosoby
FO oprFO opráávnvněěnnéé k podnikk podnikáánníí
NevlNevláádndníí neziskovneziskovéé organizaceorganizace
PPřřííspspěěvkovvkovéé organizace LKorganizace LK



PPřředmedměět dotacet dotace

Modernizace a rekonstrukce stModernizace a rekonstrukce stáávajvajííccíích ch 
zazařříízenzeníí pro spalovpro spalováánníí fosilnfosilníích paliv na ch paliv na 
spalovspalováánníí čči i spoluspalovspoluspalováánníí biomasy, biomasy, 
zpracovzpracováánníí projektovprojektovéé dokumentacedokumentace

Realizace nových zaRealizace nových zařříízenzeníí pro výrobu pro výrobu 
tepla a el. energie z biomasy, zpracovtepla a el. energie z biomasy, zpracováánníí
projektovprojektovéé dokumentacedokumentace



Program G 23Program G 23
Od r. 2006Od r. 2006
RozpoRozpoččet 500 tis. Ket 500 tis. Kčč
Celkem podCelkem podááno 11 no 11 žžáádostdostíí v v 
celkovcelkovéém objemu 2,9 mil. Km objemu 2,9 mil. Kčč
V ZK v 08/2006 schvV ZK v 08/2006 schvááleno 7 leno 7 žžáádostdostíí
Dotace do max. výDotace do max. výšše 70% skutee 70% skuteččnněě
vynalovynaložžených nených náákladkladůů



G 23 je urG 23 je urččen pro:en pro:
ObceObce
Svazky obcSvazky obcíí
PO, FO oprPO, FO opráávnvněěnnéé k podnikk podnikáánníí
ObObččanskanskáá sdrusdružženeníí
SpolkySpolky
NadaceNadace
NevlNevláádndníí neziskovneziskovéé organizaceorganizace



PPřředmedměět dotacet dotace

Rozvoj infrastruktury Rozvoj infrastruktury –– modernizace modernizace 
ststáávajvajííccíích zach zařříízenzeníí pro naklpro naklááddáánníí s s 
odpady, realizace nových zaodpady, realizace nových zařříízenzeníí

Intenzifikace tIntenzifikace třříídděěnníí biologicky biologicky 
rozlorozložžitelných sloitelných složžek komunek komunáálnlníích odpadch odpadůů

Realizace starých ekolog. zRealizace starých ekolog. zááttěžěžíí (dolo(doložžit it 
rizikovost zrizikovost zááttěžěže pro e pro ŽŽP)P)



PVEAPVEA
a)a) dotace na výstavbu popdotace na výstavbu popřř. rekonstrukci . rekonstrukci ČČOV pro obce do OV pro obce do 

2000 obyvatel nebo svazky obc2000 obyvatel nebo svazky obcíí vv ppůůsobnosti kraje s sobnosti kraje s 
napojennapojeníím minimm minimáálnlněě 20 EO20 EO

b)b) dotace na výstavbu, popdotace na výstavbu, popřř. rekonstrukci ve. rekonstrukci veřřejnejnéé
kanalizace na odvkanalizace na odváádděěnníí odpadnodpadníích vod  sch vod  s napojennapojeníím m 
minimminimáálnlněě 2020 ekvivalentnekvivalentníích obyvatel pro obce do 2000 ch obyvatel pro obce do 2000 
obyvatel nebo svazky obcobyvatel nebo svazky obcíí

c)c) dotace na výstavbu, rozdotace na výstavbu, rozšíšířřeneníí čči rekonstrukci vodovodu i rekonstrukci vodovodu 
ss momožžnostnostíí ppřřipojenipojeníí minimminimáálnlněě 2020 ekvivalentnekvivalentníích ch 
obyvatel pro obce do 2obyvatel pro obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obc000 obyvatel nebo svazky obcíí

d)d) vybudovvybudováánníí nnááhradnhradníího zdroje pitnho zdroje pitnéé vody pro obce do vody pro obce do 
500 obyvatel nebo svazky obc500 obyvatel nebo svazky obcíí

e)e) zpracovzpracováánníí projektovprojektovéé dokumentace kdokumentace k úúzemnzemníímu a mu a 
stavebnstavebníímu mu řříízenzeníí na projekty uvedenna projekty uvedenéé vv bodech a) abodech a) ažž d) d) 



PVEAPVEA

Je urJe urččen pro obce do 2 000 obyvatel en pro obce do 2 000 obyvatel 
na na úúzemzemíí LKLK
Svazky obcSvazky obcíí v pv půůsobnosti LKsobnosti LK
Max. výMax. výšše dotace je 70%, max. ve dotace je 70%, max. vššak ak 
3,0 mil. K3,0 mil. Kčč



PovinnPovinnéé ppřříílohy lohy žžáádostidosti

Smlouva o dSmlouva o díílolo
FinanFinanččnníí projektprojekt
ProjektovProjektováá dokumentacedokumentace
PravomocnPravomocnéé stavebnstavebníí povolenpovoleníí

ŽŽáádost musdost musíí být v souladu s PRVKLKbýt v souladu s PRVKLK



PVEA 2006PVEA 2006

V 1. výzvV 1. výzvěě uspokojeno 26 uspokojeno 26 žžáádostdostíí za 16,4 za 16,4 
mil. Kmil. Kčč

Informace Informace –– výzva, formulvýzva, formuláářř, Z, Záásady sady 
PVEA na adrese PVEA na adrese www.krajwww.kraj--lbc.czlbc.cz, z, zááloložžka ka 
fond investic fond investic 

http://www.kraj-lbc.cz/


DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Dagmar Dagmar ŠŠrytrovrytrováá
tel. 485 226 580tel. 485 226 580

Dagmar.srytrova@krajDagmar.srytrova@kraj--lbc.czlbc.cz

mailto:Dagmar.srytrova@kraj-lbc.cz
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