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Venkov ve Zlínském kraji – krajské zdroje pro financování

 Podprogram na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji (POV)

 Podprogram na podporu vodohospodářské infrastruktury v obcích Zlínského kraje 

(VHI)

 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve 

Zlínském kraji 

 Střednědobý dokument pro oblast rozvoje venkova Zlínského kraje - Strategie 

rozvoje venkova ve Zlínském kraji



POV - historie podprogramu

 Od roku 2003 pro obce do 1 000 obyvatel

 Od roku 2008 pro obce do 2 000 obyvatel

 Rok 2010 redukce dotačních titulů, vyřazeny zejména místní komunikace 

(prioritně podporovány akce vykazující havarijní stav, případně omezení nebo 

ohrožení provozu - školy, mateřské školy, obecní úřady, víceúčelové budovy, 

tělovýchovná zařízení mimo venkovní hřiště, kulturní zařízení, zdravotnická 

zařízení, hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas)

 Do roku 2009 poskytována návratná finanční pomoc s nulovým úrokem



Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2009

Rok
Částka vyčleněná na 

podprogram
Požadovaná částka Počet žadatelů Počet příjemců % uspokojených žadatelů

2004 30,1 mil. Kč  61,7 mil. Kč 156 75 48,08

2005 31 mil. Kč 47,8 mil. Kč 118 78 66,10

2006 39,45 mil. Kč 45,9 mil. Kč 125 109 87,20

2007 44,65 mil. Kč 54,5 mil. Kč 222 178 80,18

2008 52,75 mil. Kč 95,84 mil. Kč 215 146 67,91

2009 52,75 mil. Kč 88,28 mil. Kč 175 111 63,43

celkem 250,70 mil. Kč 394,02 mil. Kč 1 011 697



POV 2010

 Finanční rámec:

32.000.000,- Kč 

 Dotační titul 1 (30.000.000,-)  

Podpora obnovy a údržby 

obecního majetku

 Dotační titul 2 (2.000.000,-)  

Podpora zpracování územních 

plánů

 Příjemci podpory a územní 

vymezení 

- obce ZK do 2 000 obyvatel

DT 1 Podpora obnovy a údržby 

obecního majetku

Výše podpory:

 Max. výše podpory - 1.000.000,- Kč na 1 žadatele

 Min. výše podpory - 50.000,- Kč na 1 žadatele 

Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:

 Vlastní prostředky žadatele minimálně 40% 

 Dotace ZK maximálně 60%

Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:

 Vlastní prostředky žadatele minimálně 50% 

 Dotace Zlínského kraje maximálně 50% 

Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:

 Vlastní prostředky žadatele minimálně 60% 

 Dotace Zlínského kraje maximálně 40%



DT 2 Podpora zpracování územních plánů

 Příjemci podpory:

 Obce Zlínského kraje 

o do 500 obyvatel

o od 500 do 2000 obyvatel (včetně), které nesplňují ani jednu z následujících 

podmínek:

a) leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených či zpřesněných v Zásadách

územního rozvoje ZK (23.10.2008), nebo

b) minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich

obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou

protipovodňovou ochranu, nebo

c) obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje ČR 2008, nebo v

Zásadách územního rozvoje ZK (23.10.2008).

 Výše podpory:

 Max. výše podpory - 300.000,- Kč 

 Min. výše podpory - 50.000,- Kč 

 Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:

 Vlastní prostředky žadatele minimálně 30%, 

 Dotace Zlínského kraje maximálně 70% 



POV - vyhodnocení žádostí 2010

DT1 Podpora obnovy a údržby  

obecního majetku

Ukončení příjmu žádostí 12.2.2010

Předloženo 103 žádostí

101 žádostí postoupeno do hodnocení

Podpořeno 75 projektů s celkovými   

náklady 61.221.361,- Kč

Dotace ZK 30.000.000,- Kč

DT2 Podpora zpracování územních 

plánů

Ukončení příjmu žádostí 31.3.2010

Předloženo 16 žádostí

Celkové náklady:

3.516.800,-

Požadovaná dotace:

2.456.000,-



Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK 

(VHI) – historie podprogramu

 Spolufinancování  programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 

a kanalizací II“ MZe ČR 

 Podprogram realizován od roku 2004

 V minulých letech byla podpora směřována do 4 opatření:

 Zásobování pitnou vodou,

 Odvedení a čištění odpadních vod,

 Projektová dokumentace,

 Spolufinancování programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a  

kanalizací“ MZe ČR

 Podpora ZK 10% z celkových nákladů



Podpora poskytovaná v letech 2004 - 2009

Rok
Částka vyčleněná na 

podprogram

Posílení rozpočtu 

podprogramu 

rozhodnutím ZZK

Požadovaná dotace 

od všech žadatelů

Počet 

žadatelů
Počet příjemců

% uspokojených 

žadatelů

2004 16 465 000 Kč 1 233 667 Kč 24 120 010 Kč 19 13
68,42 %

2005 40 000 000 Kč 0 Kč 139 801 974 Kč 46 15
32,60 %

2006 20 000 000 Kč 4 600 000 Kč 60 906 713 Kč 33 24
72,72 %

2007 15 000 000 Kč 7 000 000 Kč 79 437 700 Kč 37 9
24,32 %

2008 20 000 000 Kč 9 370 000 Kč 56 085 000 Kč 54 38 70,37 %

2009 10 700 000 Kč 10 092 000 Kč 27 367 000 Kč 26 16 61,54 %

Celkem 122 165 000 Kč 32 295 667 Kč 387 718 397 Kč 215 115



VHI 2010

Podmínky podprogramu:

Určen pro obce do 2000, svazky obcí a místní 

části obcí s méně než 2 000

Výše podpory ze ZK 10% z uznatelných 

nákladů stavební a technologické části stavby

Cílem je zvýšení vybavenosti sídel ZK

Podpora opatření - Spolufinancování programu 

129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury 

vodovodů a kanalizací II“ Ministerstva 

zemědělství ČR

Podpora formou investiční účelové dotace 

z rozpočtu ZK

Vyčleněná částka z rozpočtu kraje

 5.700.000,- Kč

Výzva 2010:

Ukončení příjmu žádostí 15.4.2010

Přijato 7 žádostí

Celkové náklady:

 100.291.200,-

Požadovaná dotace:

 10.027.000,-



Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů 

regenerace brownfields ve Zlínském kraji 

Podpora předprojektové dokumentace 

(studie využitelnosti území ve variantním 

řešení, koncepce napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu, architektonické a 

objemové studie plánovaného záměru, 

předběžné studie proveditelnosti, studie 

proveditelnosti apod.)

Příjemci podpory - vlastníci lokalit 

brownfields ve ZK (min. 0,5 ha)

Výzva ukončena 15.3.2010

Oprávnění žadatelé:

 Obce ZK a svazky obcí

 Právnické a fyzické osoby

Forma podpory – dotace

Finanční rámec

 Míra podpory: 

o max. 80 % dotace

 Výše dotace:

o max. 700.000,- Kč

o min. 100.000,- Kč

 Alokace:

o 4.000.000,- Kč 



Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

 Klíčový a určující materiál pro rozvoj venkovských oblastí v kraji

 Cíl:

 zmapování a specifikace problémů venkova ve ZK, hledání možností řešení těchto problémů 

v kontextu využití dostupných evropských a národních finančních zdrojů a zvýšení kvality 

života na venkově

 podklad pro specifikaci dalších výzev v rámci vybraných operačních programů

 zdroj informací o vybavenosti obcí ZK pro dotčené odbory KUZK

 Zpracovatel: společnost GaREP, spol. s.r.o.  

 Odevzdání finálního díla: 30.4.2010

 Strategie předpokládá zpracování posudku vlivu na životní prostředí (SEA)

 Časový harmonogram:

 Předložení dokumentu k udělení souhlasného stanoviska SEA červenec 2010

 Udělení souhlasného stanoviska SEA leden 2011

 Předložení dokumentu do Rady ZK ke schválení únor 2011

 Předložení dokumentu do Zastupitelstva ZK ke schválení březen 2011



SRVZK – přehled priorit a opatření

A. Kvalita života

A.1 Posílení vybavenosti obcí

A.2 Rozvoj života v obcích

B. Podnikání

B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel

B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu

C. Životní prostředí

C.1 Péče o životní prostředí a jeho ochrana

C.2 Zlepšení technické infrastruktury

D. Doprava

D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti

E. Řízení rozvoje

E.1 Uplatňování rozvojových nástrojů

E.2 Posílení administrativních kapacit obcí



SRVZK – Řídící výbor

 Poradní a iniciační orgán Rady ZK

 Setkání minimálně jednou ročně

 Hodnocení postupu realizace Strategie

 Zajištění průběžných referenčních hodnot monitorovacích indikátorů

 Vyhodnocení efektů, resp. dosaženého pokroku

 Složení ze zástupců různých aktérů rozvoje venkova:

 Agrární komora

 Agentura pro zemědělství a venkov ZK

 Spolek pro obnovu venkova

 Sdružení místních samospráv

 Zástupci kraje

 Místní akční skupiny aj.



Děkuji za pozornost.

Ing. Hana Ragasová 

Oddělení absorpční kapacity

Odbor strategického rozvoje kraje

Krajský úřad Zlínského kraje

tel.: +420 577 043 417

Hana.ragasova@kr-zlinsky.cz


