OZNÁMENÍ
Rada Jihomoravského kraje dne 13. 1. 2016 na své 129. schůzi usnesením č. 8619/16/R 129 schválila
dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016 (dále jen „PRV“).
Vyhlášené dotační tituly:
Obce: Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
MAS: Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin
Obce a svazky: Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské
zástavby a občanské vybavenosti
Obce: Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Obce: Dotační titul 5 – Obecní knihovny
Svazky: Dotační titul 6 – Realizace společných projektů svazků obcí
Na dotační program je určena částka 50 000 000,- Kč.
Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci činí:








dotační titul 1 – 200 000 Kč,
dotační titul 2 – 150 000 Kč,
dotační titul 3 – 100 000 Kč,
dotační titul 4 – 200 000 Kč,
dotační titul 5 – 50 000 Kč,
dotační titul 6 – 200 000 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15. 02. 2016 od 9:00 hod. do 29. 02. 2016. Žádost v

tištěné podobě musí být poslední den lhůty pro podání žádostí doručena vyhlašovateli.
Rozhodující pro doručení žádosti o dotaci je okamžik převzetí tištěného provedení finálně
uložené žádosti o dotaci vyhlašovatelem (nikoliv předání k poštovnímu doručení) nebo
převzetí originálu žádosti o dotaci vyhlašovatelem. Žadatel může podat v rámci tohoto
dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci. Pokud obec žádá v dotačním titulu 5, pak
může podat ještě jednu žádost v dalším z dotačních titulů pro obce (1, 3 a 4)
Administrátorem PRV je Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
oddělení rozvoje venkova a zemědělství, který také zajišťuje koordinaci, realizaci a zveřejnění
dotačního programu.
Veškeré informace jsou uvedeny na dotačním portále JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
V průběhu výše uvedené lhůty je možno se informovat na vyplnění žádosti do elektronické aplikace na
odboru životního prostředí nebo v rámci konzultačních dnů na detašovaných pracovištích KrÚ JMK:
Konzultační den: středa 24. 02. 2016, od 8:00 do 16:00 hod.
Hodonín, Štefánikova 28, (pracoviště OŽP KrÚ JMK),
Znojmo, Nám. armády č. 8 (pracoviště OŽP KrÚ JMK, dveře č. 607),
Kontaktní osoba:
RNDr. Iveta Macurová, tel.: 541 652 353, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz; kancelář č. 330A
Adresa pro doručení písemných žádostí:

Jihomoravský kraj
Odbor životního prostředí
Oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Žerotínovo nám. 3
601 82 BRNO

