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Dělení dotací

- Nadnárodní dotace 
- Evropské – rozdělované z centra
- Evropské – rozdělované jednotlivými státy 
- Národní
- Krajské
- Nadační zdroje



Národní dotace - MMR
- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- obce do 3000 obyvatel
- Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem 

schválený strategický rozvojový dokument.
Témata
místní komunikace, sportovní infrastruktura, 
dopravní infrastruktura, Vesnice roku, veřejné 
budovy (kulturní domy, obecní domy, multifunkční 
doky, školní budovy), veřejné plochy, památky, 
místa aktivního a pasivního odpočinku, podpora 
dostupnosti služeb, podpora spolupráce obcí



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
A - Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich 
součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto 

objektů;
- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, 
slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, 
galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a 
svahů, dělicích pásů, příkopů. 

- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
- Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. 
- Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou akce zamřené na:
- školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), 

které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
- na obnovu školních tělocvičen, která slouží pro hodiny tělesné 

výchovy.
- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce.
- Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
- Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
- Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba 

(zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. 
V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné 
zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. 

- Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou 
být využívány i pro volnočasové aktivity. 

- Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování 
ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může 
tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:
- mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
- parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou 

vybavenost obcí
- Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž 

užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. 
- Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele 

a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 
podprogramu.

- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce. 

- Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 
- Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:
- obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) 

a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, 
kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, 
drobné stavby apod.),

- komplexní úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného                       

osvětlení,
- obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce 

v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
- Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce. 
- Horní limit dotace je dle jednotlivých oceněních.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných 
budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

- Kulturní domy
- Budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
- Knihovny
- Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit 

kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu,
- multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech.

- Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je 
zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
- V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace,
- viz. bod a. až e., pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do
- výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
- i. Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce
- střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
- ii. Výměna kotle včetně otopné soustavy.
- Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. 
- Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. 



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

F - Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce

Cílem DT je podpořit kompletní revitalizaci/obnovu 
veřejného prostranství – návsí a náměstí včetně
veřejné zeleně a dalších prostor, které jsou přístupné 
široké veřejnosti bez omezení. Podporovány
budou akce komplexního charakteru, nikoliv jednotlivé 
součásti revitalizace, které lze financovat
z jiných DT podprogramu, nebo OPŽP.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných 
sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, 
které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku 
účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb 
jako:

- kaple, kaplička, márnice,
- socha,
- boží muka, kříž,
- prostoru hřbitovů, hřbitovní zdi.

- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce. 

- Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč.
- Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž 
provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a 
jsou veřejně přístupné. Jde především o:

- obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť a dětských 
hřišť.

- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce.

- Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. 
- Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. 
- Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování 

ekonomické činnosti.
- Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% 

celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
I - Podpora dostupnosti služeb

- Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní 
lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na 
rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou 
následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek.

- Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní 
lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní 
potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). 

- Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní 
podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání 
žádosti provozována činnost stejného charakteru účastníkem programu ani 
soukromým subjektem. 

- Pouze pro obce do 1000 obyvatel.
- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů akce. 
- Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
- Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. 



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
J - Sdílené vybavení komunální technikou

Podpora je určena na nákup komunální techniky, která 
bude sdílená v rámci dobrovolného svazku obcí.
Podpora je určena na pořízení:

- traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě 
komunikací, trávníků, veřejných prostranství,

- nákladních automobilů,
- žacích strojů,
- mulčovačů,
- štěpkovačů apod.

- Pořízená technika musí být poskytována členům DSO 
bezúplatně a nesmí být komerčně využívána za účelem 
ekonomického zisku.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podporovány budou akce zaměřené na:
- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu 

a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených 

na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním 
dosahem,

- odborné vzdělávání starostů související s výkonem 
jejich funkce.

- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce. 
- Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. 
- Horni limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.



Národní dotace - MMR
- Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

- A - Podpora obnovy místních komunikací
- B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
- D - Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku

- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce.

- Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli
- A - Podpora obnovy místních komunikací
- B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

- Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce.



MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Příklad - přílohy - dětské hřiště

- doklad o vlastnictví majetku: výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN
- předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek
- usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci
- barevná fotodokumentace aktuálního stavu
- Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací 

akce
- popis projektu dle stanovené přílohy
- popis prvku ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované 

řešení)
- části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního 

zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást 
dokumentace akce. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, je 
nutné předložit technologický postup realizace akce.

- dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat: 
písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášen, stavební povolení, veřejnoprávní 
smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby 
nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení 



Národní dotace - MMR
Podporované byty

- Pečovatelské byty (dotace 600 000 Kč/byt) 
- min. 6 bytů - pro seniory ve věku 65 let a více

- Komunitní dům seniorů (dotace 600 000 Kč/byt)
- min. 10 bytů - pro osoby ve věku 60 let a více

- Vstupní byty (dotace 550 000 Kč/byt)
- min. 4 byty – pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci (definují pravidla)

- podmínky! 
- plocha bytu 50m2, 45 m2 či 80 m2

- udržitelnost 20 let



Národní dotace - MMR
Technická infrastruktura 

- dotace na zasíťování nových stavebních parcel pro 
rodinné či bytové domy

- investor musí být obec a pozemky musí také 
vlastnit obec

- místní komunikace
- vodovod
- kanalizace
- Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden 

zainvestovaný stavební pozemek.



Národní dotace - MMR
- Územní plánování
- Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské        

využití
- Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
- Tvorba studií a analýz možností využití vybraných 

brownfieldů
- Odstraňování bariér v budovách domů s 

pečovatelskou službou a v budovách městských a 
obecních úřadů

- Bytové domy bez bariér
- Cestovní ruch (marketing a doprovodná 

infrastruktura)
- Architektonické a urbanistické soutěže obcí



Národní dotace - MZE
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

- Pro obce do 2 000 (resp. 5 000 v případě realizace předmětu 
dotace v místní části s počtem obyvatel do 500). 
- Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a 
objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu 
obcí.
- Konkrétně: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, 
smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a 
hřbitovní zdi.
- Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí 
sloužit k podnikatelské činnosti. 
- Výše dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů projektu. 
- Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
- Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.



Národní dotace - MO
Zabezpečení péče o válečné hroby a pietní místa

- Do titulu spadají i pomníky padlým.
- Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce 

činí 80 % z celkových uznatelných skutečně 
vynaložených nákladů na stavební část realizace 
akce. 

- Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč.
- Investiční záměr



Národní dotace - MV
Investiční dotace pro JSDH obcí

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (JPO II a JPO III)
- Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. 

Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení      
(JPO II, JPO III nebo JPO V)

- Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč. 

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (JPO II, JPO III nebo JPO V)
- Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, minimálně však 450 000,-
Kč a maximálně však 4 500 000,- Kč. 

! Dodržení technických požadavků dotace a ČSN !



Národní dotace - MK
Podpora regionálních kulturních tradic

V dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž 
význam překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté:

a) s významnými výročími měst a obcí, 
b) s významnými výročími kulturně-historických událostí, 
c) s významnými výročími význačných osobností českého 

původu působících v oblasti kultury. 

- Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 
100., 200., 300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 
150., 250., 350. výročí atp.

- Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 %.



Národní dotace - MK - památky
- Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
- Program Podpora pro památky UNESCO
- Havarijní program
- Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón
- Program záchrany architektonického dědictví
- Program péče o vesnické památkové rezervace, 

vesnické památkové zóny a krajinné památkové 
zóny

- Program restaurování movitých kulturních 
památek



Národní dotace - MD - SFDI
Cyklistické stezky
- Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek maximálně 

do výše 85 %.
Zvyšování bezpečnosti
- na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo na místních 

komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na 
kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na 
trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního 
rozvojového programu mobility s doloženou 
průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 
vozidel/24hodin. 

- Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek maximálně 
do výše 85 %. 
! Dodržení technických požadavků dotace a ČSN !



Národní dotace - MŽP - NPŽP
- přírodní zahrady/učebny
- vozy s alternativním pohonem
- vodovody a kanalizace s ČOV
- domovní čistírny odpadních vod
- dešťovka pro obce
- veřejná zeleň
- výsadba stromů
- územní studie krajiny
- nelegální skládky odpadů
- ekoinovace



Národní dotace
- MPO - Program efekt - veřejné osvětlení, územní 

energetické koncepce, energetický management
- MZE - Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací
- MZE - Podpora retence vody v krajině - rybníky a 

vodní nádrže
- MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálního školství v působnosti obcí 
- MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování 

komunální infrastruktury
- NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA - Kabina





Dále bude fungovat i PRV/SZP ČR a OP Rybářství. 
Nově také OP Spravedlivá transformace.

Struktura programů pro období 2021 - 2027



Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027



Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

Vybraná témata IROP pro obce

- Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
- Mateřské školy
- Základní školy
- Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 
- Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
- Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven 
- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
- Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových 
plynů 

Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se 
směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené 
směrnici 2.A.

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika 
katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Specifický cíl 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 
využívající zdroje 

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické 
rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování 
všech forem znečištění

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027



Krajské dotace

- Fondy obnovy/rozvoje venkova

- Tematické krajské dotační programy 
např. hasiči, vzdělávání, volný čas atd.



Nadační zdroje - příklady
- Nadace VIA
- Nadace Partnerství
- NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
- Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR
- Nadace Občanského fóra
- Nadace Proměny
- Česko-německý fond budoucnosti
- Nadace ČEZ
- Regionální grantové programy ŠKODA AUTO



Příprava a realizace dotačních 
projektů na území 

obce Dymokury 



Příprava a podávání projektů

- příprava podkladů – stavební část…

- příprava podkladů – stavební úřad, výpisy…

- zpracování žádosti…

- veřejná zakázka…

- vyúčtování a závěrečná zpráva…

- archivace a monitoring…



Žádáme a využíváme dotace

- evropské (rozdělované z centra) – WiFi4EU

- evropské (rozdělované v ČR) – OPŽP, OPVVV, IROP 
a zprostředkovaně OPZ

- národní – MMR ČR, MZE, MŽP, MO

- středočeské fondy

- nadace



Podávání žádostí - statistika
- volební období 2014 – 2018

- počet podaných žádostí o dotace: 25 
- počet získaných žádostí o dotace: 13

- 2015 – 7 podaných žádostí o dotaci, 1 získaná
- 2016 – 8 podaných žádostí o dotaci, 5 získaných
- 2017 – 9 podaných žádostí o dotaci, 6 získaných
- 2018 (do voleb) – 1 podaná žádost o dotaci, 1 získaná

zdroj podáno získáno

OPŽP 2 2

OPZ (zprostředkovaně PRO) 1 1

MMR 5 1

MZE 2 2

MŽP 1 1

MO 1 1

Středočeský kraj 11 5

Nadace ČEZ 2 0



Podávání žádostí – statistika - volební období 2018 – 2022
- počet podaných žádostí o dotace: 46
- počet získaných žádostí o dotace: 28 (pět jsme zrušili)

- 2018 (po volbách) – 2 podané žádosti o dotaci, 2 získané
- 2019 – 11 podaných žádostí o dotaci, 3 získané
- 2020 – 13 podaných žádostí o dotaci, 8 získaných
- 2021 – 13 podaných žádostí o dotaci, 8 získané, 2 čekáme na rozhodnutí
- 2022 – 6 podaných žádostí o dotaci, 1 získaná, 5 čekáme na rozhodnutí

zdroj podáno získáno

MMR 4 2

Středočeský kraj 22 14

Nadace 9 2

OPŽP 2 2

MF 2 1

MPO 1 1

MZE 3 3

MV 2 2

WiFi 4 EU 1 1



V současné době je v udržitelnosti 
nebo v realizaci 41 obecních projektů.

Dymokury – 18 projektů
Svídnice – 16 projektů

Dymokury a Černá Hora – 1 projekt
Dymokury a Svídnice – 3 projekty

Dymokury, Svídnice a Černá hora – 3 projekty

volební období počet projektů

2010 - 2014 5

2014 - 2018 13

2018 - 2022 23



rok 
podání

název projektu místní část obce zdroj

1 2011 B.j. 6 PB-PČB Dymokury, č.p. 321 Dymokury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 2012 Restaurování sochy Svaté Trojice na návsi Svídnice EU - MAS - Program rozvoje venkova ČR

3 2012 Výměna oken a dveří v MŠ Dymokury Dymokury EU - MAS - Program rozvoje venkova ČR

4 2012
Obnova fasády a výměna 3 oken na obecním domě č.p. 
32 ve Svídnici

Svídnice EU - MAS - Program rozvoje venkova ČR

5 2014 B.j. PB-VB Dymokury č.p. 99 Dymokury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

6 2015
Restaurování pomníku obětem 1. světové války ve 
Svídnici

Svídnice Středočeský kraj

7 2016 Úpravy interiéru obecního domu č.p. 32 ve Svídnici Svídnice Středočeský kraj

8 2016
Výsadba remízu na pozemku 73/3 v k.ú. Svídnice u 
Dymokur

Svídnice Ministerstvo životního prostředí

9 2016 Oprava pomníků obětem světových válek Dymokury, Černá Hora Ministerstvo obrany ČR

10 2016 Rekonstrukce márnice ve Svídnici Svídnice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

11 2016 Zpracování programu rozvoje obce Dymokury Dymokury, Svídnice, Černá Hora
EU - Operační program Zaměstnanost - spolupráce 
v rámci projektu SPOV ČR

12 2017 Vytvoření pasivního místa k odpočinku ve Svídnici Svídnice Ministerstvo zemědělství

13 2017 Restaurování křížku v Dymokurech Dymokury Ministerstvo zemědělství

14 2017 Mokřad a bezodtoková tůň - Dymokury Dymokury EU - Operační program Životní prostředí

15 2017 Naučná stezka Dymokury Dymokury Středočeský kraj

16 2017 Rekonstrukce chodníků v ul. Osvobození Dymokury Středočeský kraj

17 2017
Realizace energetických úspor v objektu OÚ Dymokury - 
zateplení a výměna zdroje

Dymokury EU - Operační program Životní prostředí

18 2018 Nákup vybavení do knihovny Dymokury Dymokury Středočeský kraj

19 2018 Restaurování křížku v Dymokurech Dymokury Středočeský kraj

20 2019 Rekonstrukce sálu obecního domu č.p. 32 ve Svídnici Svídnice Středočeský kraj



21 2019 Projektová dokumentace - rybník Křiňák Svídnice Středočeský kraj

22 2019 Stavba přístřešku u MŠ Dymokury Dymokury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

23 2020 B.j. 10 PB - KoDuS Dymokury Dymokury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

24 2020 Pořízení defibrilátoru pro Dymokury Dymokury Nadace ČEZ - program Podpora regionů

25 2020 Hudební večer Svídnice Středočeský kraj

26 2020 Defibrilátory pro Dymokursko Dymokury, Svídnice, Černá Hora Středočeský kraj

27 2020
ZŠ Dymokury - stavební úpravy objektu, realizace 
energetických úspor a  instalace nuceného větrání s 
rekuperací

Dymokury Ministerstvo financí ČR

28 2020 Dymokury - Svídnice - Rekonstrukce VO RVO I. Svídnice Ministersvo průmyslu a obchodu

29 2021 Publikace - Dotační projekty na Dymokursku Dymokury, Svídnice, Černá Hora SMS ČR - Dotační podpora Informovaná obec 2021

30 2021
Obnova hřbitovní zdi v obci Dymokury, místní část 
Svídnice

Svídnice Ministerstvo zemědělství

31 2021 Rekonstrukce rybníka Křiňák - 1. etapa Svídnice Středočeský kraj

32 2021 Výstavba dvou autobusových zastávek Dymokury, Svídnice Středočeský kraj

33 2021 Projektová dokumentace - veřejné prostranství DymokuryDymokury Středočeský kraj

34 2021 Projektová dokumentace - veřejné prostranství Svídnice Svídnice Středočeský kraj

35 2021 Pořízení DA pro JSDH Dymokury Dymokury Ministerstvo vnitra

36 2022 Hudební večer Dymokury, Svídnice Středočeský kraj

37 2022
Obnova hřbitovní zdi v obci Dymokury, místní část 
Svídnice II

Svídnice Ministerstvo zemědělství

38 2022 Rekonstrukce rybníka Křiňák - 2. etapa Svídnice Středočeský kraj

39 2022 Pořízení DA pro JSDH Dymokury Dymokury Středočeský kraj

40 2022
Projektová dokumentace - revitalizace prostranství 
kolem cesty Svídnice - Deblice

Dymokury, Svídnice Středočeský kraj

41 2022 Pořízení požárního přívěsu pro hašení pro JSDH Dymokury Dymokury Ministerstvo vnitra



Další dotační projekty na území obce
Masarykova základní škola Dymokury

- šablony I, II a III OPVVV
- Zelená učebna MZŠ Dymokury, NPŽP
- Přírodní vědy v Dymokurech, IROP
- Odborné učebny MZŠ Dymokury, IROP
- řada dalších projektů

Mateřská škola Dymokury
- šablony, OPVVV

Myslivecký spolek Dymokury
- Pořízení vrhačky na asfaltové terče, Středočeský kraj
- Pořízení vybavení pro klubovnu, Středočeský kraj

Spolek Budil
- Živá kronika Svídnice, Nadace VIA
- Revitalizace sadu na Kamenci, nadace (3x), NPŽP



Kanál na YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCAV7pUM
SEFjvNx3uTSbrkdQ

Skupina na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/1712747878
954396/



Představení konkrétních 
realizovaných projektů
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