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Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech



Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech 

Oblasti podpory:

a) Veřejná prostranství v obcích nezakládá VP

b) Mateřské a základní školy nezakládá VP/de minimis

c) Hasičské zbrojnice nezakládá VP/de minimis

d) Obchody pro obce de minimis

e) Vybrané kulturní památky nezakládá VP/de minimis

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven de minimis

g) Stezky nezakládá VP

h) Muzea pro obce de minimis



Článek 20 – základní podmínky

Žadatel:

 obec nebo svazek obcí

 v oblastech b), d), e), f), g), h) též příspěvkové organizace zřízené obcí nebo
svazkem obcí

 v oblastech e), f) též NNO a církve (NNO musí mít min. dvouletou historii)

 v oblasti b) též školské právnické osoby, které nejsou zřízeny krajem či
organizační složkou státu

Způsobilé výdaje:

 investiční výdaje (dle definice v kap. 1 části A Pravidel 19.2.1) nebo drobný
dlouhodobý hmotný majetek – konkrétní výčet, co je způsobilé

 „obnova“ stavby v oblasti c), f), h) = obnova v důsledku mimořádné události
např. po povodni

Nezpůsobilé výdaje:

 nová výstavba (oblasti b), c), d), f), h))

 kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů



Článek 20 – základní podmínky

Míra podpory:

 80 %

Režim podpory:

 de minimis (oblasti b), c), d), e), f), h))

 nezakládá veřejnou podporu (oblasti a), b), c), e), g))

Ve stejném režimu lze kombinovat kódy způsobilých výdajů a oblasti podpory.

V žádosti nelze kombinovat režimy podpory.



Článek 20 – základní podmínky

Další podmínky:

 projekt musí být v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu
s příslušnou strategií (Příloha 21 Pravidel). I v případě svazku
obcí se musí dokládat soulad s plánem rozvoje všech obcí
dotčených realizací projektu.

 limit pro doplňující výdaje ve výši 30 %

 stavební a technologické úpravy opláštění budovy nesmí
přesáhnout výši 200 000 Kč
 POZOR! Nejedná se o „limit“! Celkové výdaje na opláštění

budovy (např. zateplení, fasáda, střecha, okna, vstupní dveře) v
projektu nesmí být vyšší než 200 000 Kč. Pokud by byly vyšší,
bude žadatel vyzván k jejich odstranění z žádosti, příp. bude

udělena 100% korekce na veškeré výdaje týkající se opláštění.



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech



Článek 20 – a) Veřejná prostranství v obcích

Vytváření a rekonstrukce veřejných prostranství, a to včetně
herních prvků

 Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné
prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů – musí být
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání.

 Podpořena budou tato vybraná veřejná prostranství:

 náměstí,

 návsi,

 tržiště,

 navazující prostranství obecního úřadu,

 navazující prostranství pošty,

 navazující prostranství kostela,

 navazující prostranství hřbitova,

 navazující prostranství železniční stanice,

 navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou
ve vlastnictví obce.



Článek 20 – a) Veřejná prostranství v obcích

Způsobilé výdaje:

1) vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce, zejména úprava povrchů
(včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky,
venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola,
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací
plochy, rozcestníky, pomníky);

2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového
charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány,
pítka a ptačí napajedla či koupadla);

3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační
plochy);

4) nákup nemovitosti.

Kritéria přijatelnosti a další podmínky:

 Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.

 Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu,
musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí
být jeho užívání zpoplatněno.

 Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy,
nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků.



Článek 20 – a) Veřejná prostranství v obcích – VÝBĚR Z DOTAZŮ

LZE PODPOŘIT:

 doplnit parky/dětská hřiště o herní prvky pro starší (soustava
hrazd)/workoutové prvky;

 oplotit dětské hřiště či hřbitov;

 rekonstruovat chodník uprostřed hřbitova (je považován za navazující
prostranství);

 vytvoření repliky morového sloupu (= pomník)

 osvětlení v návaznosti na podporovaná veřejná prostranství (např. osvětlení
ulice, ve které se nachází obecní úřad)

 stoly a lavičky jako mobiliář (tj. musí být součástí veřejného prostranství
celoročně, ne jen pivní sety pro pořádání akcí)

NELZE PODPOŘIT :

 obnovit kolumbárium na hřbitově (jednak nezapadá do definice způsobilých
výdajů, jednak nesplňuje podmínku bezplatného užívání)

 útulek pro psy (nezapadá do definice způsobilých výdajů)

 oplocení sběrného místa (nepatří mezi podporovaná veřejná prostranství)

 obecní rozhlas



Článek 20 – a) Veřejná prostranství v obcích – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Co jsou to „další objekty občanské vybavenosti“?

 Dotčený objekt musí být v katastru nemovitostí zapsán jako objekt občanské
vybavenosti. Dále musí být ve vlastnictví obce. To znamená, že pokud např.
bude v obci stát poliklinika, která bude ve vlastnictví obce, bude možné
podpořit investice do bezprostředního okolí (nemovitost, parcela) této
polikliniky.

Mezi způsobilými výdaji je uvedeno zatravnění, ale dle obecné části
nejsou způsobilá osiva a sadby – jak si to vyložit?

 V rámci zatravnění je osivo trav či sadba květin způsobilým výdajem. Osivo a
sadba jsou nezpůsobilé v případě zemědělských investic (např. v čl. 17.1.a).



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech



Článek 20 – b) Mateřské a základní školy

Investice do mateřských a základních škol nenavyšující
kapacitu zařízení

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 projekt (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba
přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a
herní prvky v případě základní školy);

4) nákup nemovitosti.



Článek 20 – b) Mateřské a základní školy

Kritéria přijatelnosti

 V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity školy uvedené ve
školském rejstříku (ŽoD – ŽoP).

 V rámci projektu týkajícího se ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, dále
sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny,
technické místnosti, družiny a jídelny

 k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související
úpravy budovy školy.

 Nepodporovány aktivity ve školách zřízených dle § 16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon) a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy.

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu

 Podpora je poskytována MŠ/ZŠ zj. na její hlavní činnost. Předmět dotace
může být využit na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost
nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury.

 V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení
sloužit pouze pro potřeby ZŠ/MŠ splňující výše uvedenou podmínku, s tím, že
stravování veřejnosti v podpořených objektech není možné.



Článek 20 – b) Mateřské a základní školy – VÝBĚR Z DOTAZŮ

LZE PODPOŘIT:

 didaktické pomůcky, interaktivní tabule (nesmí jít o spotřební materiál)

 klavír (pouze pro potřeby učitele v rámci kmenové učebny ZŠ)

 vodní herní prvky (u ZŠ jako doplňující výdaj)

 altán pro venkovní výuku (u ZŠ jako doplňující výdaj)

 odstavné plochy pro kola (u ZŠ jako doplňující výdaj)

 sociální zařízení volně přístupné a dostupné na chodbě školy (= zázemí)

 do jídelny stroj na hygienické čištění podlahy

 stravovací čipový systém (SW jedině jako investice)

 výtah na přepravu várnic s jídlem

NELZE PODPOŘIT :

 tělocvičnu (tj. ani příslušné zázemí tělocvičny - šatnu či toaletu)

 PC učebnu (není kmenová učebna)

 dopravní hřiště

 nákup vozidel



Článek 20 – b) Mateřské a základní školy – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Musí být žadatel vždy provozovatelem? Nebo si např. škola
může vybrat, zda bude žádat sama za sebe nebo přes obec?

 Je-li žadatelem obec/svazek obcí, může být projekt provozován
rovněž PO zřízenou či založenou obcí/svazkem obcí. Za „vlastnictví“
se z hlediska uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na
kterých jsou realizovány stavební výdaje, v případě PO zřízených či
založených obcemi/svazky obcí považuje i vlastnictví
zřizovatele/zakladatele. Např. škola jako příspěvková organizace
zřízená obcí si může vybrat, zda bude žádat sama, nebo přes obec.

Pokud hřiště patří k ZŠ i MŠ zároveň, vztahuje se na něj
limit 30 %?

 Ano, venkovní mobiliář a herní prvky jsou považovány za doplňující
výdaje pouze v případě ZŠ, ale pokud hřiště slouží ZŠ i MŠ, limit se
na něj vztahuje.



Článek 20 – b) Mateřské a základní školy – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Je možné podpořit doplnění vybavení školní jídelny, kde jsou vařena
jídla také pro cizí strávníky, která tam ovšem nejsou konzumována
(např. donáška pro místní důchodce)?

 Podmínka platí pouze pro režim nezakládající veřejnou podporu. Stravování
cizích strávníků ve školní jídelně je umožněno za podmínky, že si jídlo
odebírají s sebou a že tato vedlejší hospodářská činnost nepřesáhne 20 %
celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury.

Jak se vypočítává u jídelen hospodářská činnost? Jak zjistí, jestli tato
činnost nepřesahuje 20 % a za jaké období se tyto údaje uvádí? Jak to
budou dokládat?

 Uvedených 20 % se počítá z celkové kapacity podpořené infrastruktury, jak je
uvedena v rejstříku škol a školských zařízení pro dané IZO. Např. je-li
v rejstříku pro danou jídelnu uveden „nejvyšší povolený počet stravovaných
ve školském zařízení“ 100, může být max. 20 obědů určeno pro výdej cizím
strávníkům. Podmínka musí být plněna nejpozději od data podání Žádosti o
platbu na MAS a bude se kontrolovat z evidence strávníků, příp. dalších
relevantních dokumentů, při kontrole na místě.



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech



Článek 20 – c) Hasičské zbrojnice

Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s
výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Způsobilé výdaje:

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety);

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice;

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava
přístupové cesty);

4) nákup nemovitosti.

Další podmínky:

 Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících
s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

 Jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie
JPO V jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností.



Článek 20 – c) Hasičské zbrojnice – VÝBĚR Z DOTAZŮ

LZE PODPOŘIT:

 sociální zařízení

 zásahové obleky, helmy, boty atp.

 centrála pro výrobu el. energie (nebude-li napojena do
elektrické sítě)

 stroj na vysoušení zaplavených prostor

NELZE PODPOŘIT :

 kuchyňka (nejedná se o „zázemí“ – lze pouze šatny,
umývárny, toalety)

 sportovní hasičská stříkačka a další vybavení (požární sport
nepatří k povinnostem zásahové jednotky)

 hadice (provozní náklad)

 hasičské auto (není považováno za vybavení hasičské
zbrojnice)



Článek 20 – c) Hasičské zbrojnice – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Obce, kde není kategorie JPO V, mohou žádat na rekonstrukci zbrojnice
v části f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven?

 Pozor - v čl. 20.f) se musí jednat o výdaje související se spolkovou činností
SDH jakožto neziskové organizace založené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, nikoli s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů
(JSDH), která je zřizovaná obcí zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
(ta je podporovaná v čl. 20.c).



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech



Článek 20 – d) Obchody pro obce

Investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny,
mobilní i stabilní stánky)

Způsobilé výdaje:

1) výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety);

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod;

3) pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez
podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení;

4) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
zabezpečovací prvky);

5) nákup nemovitosti.

Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za
podmínky, že je provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a
nediskriminačních podmínek se zohledněním pravidel pro zadávání
veřejných zakázek.



Článek 20 – d) Obchody pro obce – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Žadatel již má vybraného provozovatele několik let musí po realizaci
projektu vybrat nově provozovatele?

 Záleží, za jakých podmínek by provozovatel vybrán. Musí být vybrán za
otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se
zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek, tj. aktuálních předpisů
– zejm. zák. 128/200 Sb., příp. 134/2016 Sb. Navíc např. díky rekonstrukci
se teoreticky obchod může stát atraktivnější pro potenciální další zájemce,
takže se oproti původnímu výběru mění podmínky. Obecně doporučujeme
provést nový výběr.



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
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Článek 20 – e) Vybrané kulturní památky 

Obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova
(=nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky

Způsobilé výdaje:

1) obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků;

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
informační tabule);

3) nákup nemovitosti.

Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového
dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu světového dědictví
UNESCO v kategorii kulturní dědictví, seznam národních kulturních
památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP.



Článek 20 – e) Vybrané kulturní památky – VÝBĚR Z DOTAZŮ 

Obnova varhanů, které jsou umístěny v kostele, který je v ÚSKP,
ale nejsou tam samotné varhany – varhany jsou nedílnou
součástí kulturní památky a lze to takto realizovat?

 Pokud je V ÚSKP zapsaný a uvedený jako „prvek“ celý kostel, nikoli
jen vybraná část budovy (např. zvonice), je možné obnovu varhan
jako součásti kulturní památky v čl. 20.e) podpořit.

Na restaurátorské práce se vztahují stejné podmínky jako na
stavební práce? Nebo pro ně platí nějaká specifika (mimo to, co
řeší Národní památkový ústav)?

 Projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního
památkového ústavu, žádná další specifika pro restaurátorské práce
Pravidla 19.2.1 nestanovují.
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Článek 20 – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

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

Způsobilé výdaje:

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového
zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
včetně obecních knihoven;

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost včetně obecních knihoven;

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky);

4) nákup nemovitosti.



Článek 20 – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Kritéria přijatelnosti a další podmínky:

 V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak
provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a
to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k
volnočasovým aktivitám.

 V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle § 3
odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. – obecní knihovny.

 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro
sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně
jejich zázemí.



Článek 20 – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – VÝBĚR Z DOTAZŮ

LZE PODPOŘIT:

 obecní kino

 notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost, např. přednášky)

 kroje (např. pro folklorní soubor)

 lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako vybavení daného zařízení)

 venkovní parket, podium (jako součást kulturního zařízení)

 pec (pro koláčový spolek), i keramická (pro výtvarný spolek)

 sportovní náčiní (přenosné, nikoli pevně zabudované na hřišti)

 knihovnický systém, čtečky e-knih, regály, sedací vaky, bibliobox

 LED panely na projekci hudební produkce (orchestr)

 indiánské týpí (jako vybavení pro spolkovou činnost, nikoli jako klubovna)

NELZE PODPOŘIT :

 mobilní klubovna (maringotka apod.) - nelze vytvoření nového zařízení

 čtenářské průkazy (čipové karty), audioknihy - provozní výdaje

 kuchyňka (nejedná se o „zázemí“ – lze pouze šatny, umývárny, toalety)



Článek 20 – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – VÝBĚR Z DOTAZŮ

Doplňující výdaje zahrnují mj. úpravu povrchů. Je tím myšleno
vše vně budovy nebo do úpravy povrchu spadají např. úpravy
povrchů vnitřní jako je např. nějaké vnitřní obložení stěn
společenského sálu či renovace parket?

 Úpravy povrchů v rámci doplňujících výdajů (30 % projektu) jsou
myšleny ve smyslu terénních úprav, tedy venkovní. Úpravy
interiérových povrchů jsou považovány za součást
rekonstrukce/obnovy/rozšíření kulturního a spolkového zařízení.

Dejme tomu budu mít sokolovnu, kde jsou nevyužité prostory a
mohly by fungovat jako klubovny, v tomto případě bude moct
být projekt podpořen – pokud budu stávající prostory
předělávat na klubovny nebo zázemí pro spolky?

 Pokud by se jednalo o případ, kdy obec rekonstruuje/rozšiřuje vlastní
nemovitost, která sloužila a nadále bude sloužit jako spolkové
zařízení, pak bude ji moci využívat i více spolků. Z pohledu
některých spolků by se teoreticky mohlo jednat o nové klubovny, ale
pro obec jako žadatele by šlo max. o rozšíření spolkového zařízení.



Fiche 9: 

4. výzva PRV MAS Šumperský venkov

Pravidla PRV: Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech



Článek 20 – g) Stezky

Projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa

Způsobilé výdaje:

1) výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a
tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či
interaktivní prvky;

2) stavební výdaje související s danou stezkou - zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků,
budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a
případně další stavební výdaje související s danou stezkou;

3) doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení k odkládání odpadků,
veřejné toalety);

4) nákup nemovitosti.



Článek 20 – g) Stezky

Kritéria přijatelnosti a další podmínky:

 Projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení
v intravilánu).

 Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu, musí být veřejně
přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání
zpoplatněno.

 Nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata.

 V případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací
projektu.

 V případě realizace projektu na zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo
v lokalitě soustavy Natura 2000 se nesmí jednat o stezku interpretující
chráněné území nebo předmět ochrany ZCHÚ.



Článek 20 – h) Muzea pro obce

Rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii,
kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

Způsobilé výdaje:

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic
a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety);

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a
muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení,
audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software,
zabezpečovacího zařízení;

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační
cedule);

4) nákup nemovitosti.

Další podmínky a přijatelnost:

 Zřizovatelem muzea NENÍ stát ani kraj.

 Nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty.



Článek 20 – h) Muzea pro obce – VÝBĚR Z DOTAZŮ

LZE PODPOŘIT:

 zabezpečovací technika + PC, nové kamery

 interaktivní tabule (pro návštěvníky)



Fiche na článek 20

 na článek 20 pouze jedna Fiche

 výběr oblastí musí být v souladu se SCLLD, ale na jednotlivé výzvy lze 
výběr zúžit



Žádost o dotaci článek 20 – strana B2



Děkujeme za pozornost


