
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
b) Mateřské a základní školy  
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení, a to 
včetně souvisejícího zařízení školního stravování.  
 
Definice žadatele/příjemce dotace 

1. obec nebo svazek obcí 
2. příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí 
3. školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které 

nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.  
 
Druh a výše dotace, režim podpory 

1. 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
2. Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele: 

• Režim nezakládající veřejnou podporu 

• Režim de minimis. 
 
Způsobilé výdaje 

1. rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího 
a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 

2. pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného 
stravovacího zařízení 

3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a 
herní prvky v případě základní školy), max. 30% projektu 

4. nákup nemovitosti  
 
Povinné přílohy Žádosti o dotaci 

1. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí 
(strategického rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat i 
soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí (dle vzoru) 

2. V případě mateřské školy informativní výpis z rejstříku škol a školských zařízení obsahující 
aktuální kapacitu zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ (ne starší než 30 kalendářních 
dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS).  

 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  
Podpora zahrnuje 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) včetně obecních knihoven.  
 
Definice žadatele/příjemce dotace 

1. obec nebo svazek obcí 
2. příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí 
3. nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) 
4. registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.  

 
Druh a výše dotace, režim podpory 

1. 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
2. Podpora je poskytována v režimu de minimis  



 
Způsobilé výdaje  

1. rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 

umývárny, toalety a technické místnosti) včetně obecních knihoven 

2. nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety, sklady a technické místnosti) 

3. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven 

4. mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, 
mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení 

5. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení), max. 30% projektu 

6. nákup nemovitosti  
   
Povinné přílohy Žádosti o dotaci 
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