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PRO KOHO JE ČL. 20?
- MAS, které mají zpracovanou evaluaci Strategie CLLD

- MAS, jejichž Strategie CLLD obsahuje v analytické 
části popis potřeb v oblasti občanské vybavenosti

- MAS, které ještě nemají vyčerpanou alokaci 
na Programový rámec PRV a schválily si přesun 
části nevyčerpané alokace na čl. 20

- MAS, které mají schválenou změnu Strategie CLLD 
zahrnující přidání Fiche pro čl. 20

- území obcí, které mají zpracovaný Program rozvoje obce, 
Místní program obnovy vesnice nebo jinou strategii 
místního rozvoje



PRV – čl. 20
- možnost převodu nevyčerpané alokace 19.2.1. 
vč. nevyčerpané alokace 19.3.1 Projekty spolupráce MAS

- možnost rozšíření aktivit o čl. 20 Základní služby 
a obnova vesnic ve venkovských oblastech
◦ 1 fiche, 8 oblastí podpory a) – h)

◦ 80% dotace

◦ nutný soulad s PRO, Místním POV apod.

◦ doplňující vybavení – max. 30% rozpočtu projektu

◦ úpravy ploch apod.

◦ nezpůsobilé jsou zdroje tepla a energie 
a stavební výdaje na opláštění nad 200.000 Kč



čl. 20 a) Veřejná prostranství
 žadatel obec, DSO

 veřejná prostranství v intravilánu
 náměstí, návsi, tržiště, 

 bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, 
které jsou ve vlastnictví obce

 zatravnění, mobiliář, herní a vodní prvky 

nezpůsobilé: zastávky, dřeviny, pomníky



čl. 20 b) MŠ a ZŠ
žadatel: obec, DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO, školské PO
 pokud není zřizovatelem školy obec nebo DSO – de minimis

rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, vč. zázemí a doprovodného 
stravovacího a hygienického zařízení, technologie, vybavení
 u ZŠ pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 

předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně 
souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy

 venkovní mobiliář a herní prvky (u ZŠ do 30%)

od podání ŽoD na MAS do podání ŽoP na MAS 
nesmí dojít k navýšení kapacity školy

nutný soulad projektu s MAP



čl. 20 c) Hasičské zbrojnice
žadatel: obce nebo DSO

stavby a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících 
s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obce JPO V
 rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice vč. příslušného 

zázemí (šatny, umývárny, toalety) 

 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 

zázemí pro spolkový život pro hasiče v oblasti podpory f)



čl. 20 d) Obchody pro obce
žadatelé: obce nebo DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO

 provozovatel obchodu musí být vybrán za otevřených, transparentních 
a nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání VZ

podpora v režimu de minimis

obchodu zejm. se smíšeným zbožím 
(prodejny, mobilní i stabilní stánky)

 výstavba/rekonstrukce/obnova budov či stánků pro obchod včetně zázemí 
(šatny, umývárny, toalety) 

 pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod 

 pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů) vč. technologií 
a dalšího vybavení



čl. 20 e) Vybrané kult. památky
žadatel: obec nebo DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO, 
NNO, církve
 NNO musí mít historii min. 2 roky před podáním ŽoD na MAS a vlastník

nemovité KP zapsané v ÚSKP – obnova a zhodnocení
 kromě NKP a UNESCO vč. indikativního seznamu k 1.1.2014



čl. 20 f) Kulturní a spolková 
zařízení vč. knihoven
žadatel: obec nebo DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO, 
NNO, církve
 NNO musí mít historii min. 2 roky před podáním ŽoD na MAS a vlastník

rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového 
zařízení  vč. zázemí (šatny, umývárny, toalety) 
a pořízení technologií a dalšího vybavení
 obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní 

a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny, orlovny,  obecní knihovny

 nezpůsobilé: hřiště a prostory pro sportovní aktivity, 
tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí



čl. 20 g) Stezky
žadatelé: obec nebo DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO 

výstavba/rekonstrukce/obnova a rozšíření veřejně přístupné 
pěší a lyžařské stezky, hippostezky a další tematické stezky vč. 
značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků
 mimo území lesa a mimo intravilán obce 

 pouze značení lze i v intravilánu

 v ZCHÚ nebo Natura 2000 nelze interpretovat předmět ochrany

odpočinková stanoviště, přístřešky, herní a naučné prvky, fitness 
prvky, mostky, lávky, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně
 mobiliář v intravilánu v oblasti podpory a)

nezpůsobilé: cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata



čl. 20 h) Muzea a expozice
žadatelé: obec nebo DSO, p.o. zřízená obcí nebo DSO 

rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci 
výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních 
a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, 
kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu 
včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) a pořízení 
technologií a dalšího vybavení (zejm. vitrín, panelů, 
informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, 
počítačové techniky – hardware, software, 
zabezpečovacího zařízení)
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