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Příloha č. 1

Identifikace
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM 33 doporučila ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.

Odůvodnění
Pravidelná informace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města, ve znění
přílohy tohoto bodu.
zodpovídá: Škodová Markéta, Mgr. - Projektová manažerka - OMM
termín plnění: 20.02.2020

Zpracovatel

Škodová Markéta, Mgr. -

Projektová manažerka - OMM
2018 - 2022

DOTAČNÍ MOŽNOSTI
PRO DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTA
(nově)
1. Evropské fondy
1.1.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Žádné relevantní výzvy v Harmonogramu IROP na r. 2020.

1.2.

OPŽP

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
141. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Plánovaná výzva od/do:

02/2020 - 11/2020

Výše dotace:

až 60% z uznatelných výdajů
uznatelnost výdajů nutno konzultovat s Agenturou ochrany přírody a
krajiny

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Revitalizace zeleně ve městě

Na vybrané lokality
zpracovaná PD
Zpracovány územní studie
veřejných prostranství

Potřeba revitalizace zeleně ve
městě

Prioritní osa 5 – Energetické úspory
146. výzva - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Plánovaná výzva od/do:

03/2020 - 03/2021

Výše dotace:

závisí na realizovaných energetických opatřeních

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Rekonstrukce Kina 70 (zateplení,
rekuperace)

Zpracována PD
Připraven odhad úspory
energií a výše dotace
Nutno zpracovat
energetický audit a PD

Dlouhodobý záměr města rekonstrukce celého objektu
Kina 70
Nevyhovující stav budovy

Zateplení Staré školy

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
144. výzva - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami
Plánovaná výzva od/do:

02/2020 - 01/2021

Výše dotace:

až 85 % z uznatelných výdajů

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Rekonstrukce Kina 70 (vsakovací
objekt)

Zpracována PD, v rámci
které je navržen vsakovací
objekt

součástí rekonstrukce celého
objektu Kina 70

125. výzva - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Plánovaná výzva od/do:

10/2019 - 12/2019

Výše dotace:

až 70 % z uznatelných výdajů

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Obnova ústředny a rozšíření
městského rozhlasu, digitální
povodňový plán

Proběhly koordinační
schůzky, připraven
projektový záměr,
zpracovává se technická
dokumentace k žádosti
V prosinci 12/2019
podána žádost o dotaci

Nutná obnova ústředny a
rozšíření městského rozhlasu

1.3.

MAS Pohoda venkova

Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I (programový rámec IROP)
14. výzva
Plánovaná výzva od/do:

05/2020 - 06/2020

Očekávaná průměrná velikost projektu:

3,3 mil. Kč

Výše dotace:

až 95 % z uznatelných výdajů

Výzva zatím nebyla vyhlášena, očekáváme obdobné podmínky jako v minulých výzvách.
Bezpečnost dopravy: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Cyklodoprava: výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava, výstavba cyklotras se
zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo
víceúčelové pruhy, včetně doprovodné infrastruktury, např. parkovací místa pro jízdní kola,
odpočívadla a dopravní značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a
liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k
dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Záměry města

připravenost

Odůvodnění

Chodník ul. Nádražní

zpracována PD – nutno nově
zpracovat
Zpracována PD – nutno
zpracovat rozpočet pro
potřeby žádosti, nutná
konzultace záměru
s poskytovatelem dotace
zpracována PD, nevyřešené
majetkoprávní vztahy, není
stavební povolení

Alternativa k žádosti na SFDI

Chodník ul. Sokolská

Cyklostezka Ammann - Vrchoviny

Záměr města, zpracovaná PD

Alternativa k žádosti na SFDI

Neproduktivní investice v lesích (Program rozvoje venkova 2014-2020)
Plánovaná výzva:

jaro 2020

Výše dotace:

100 % z uznatelných výdajů

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Zřizování odpočinkových stanovišť
v městských lesích

Záměr

Posílení rekreační funkce
městských lesů

2. Národní dotace
2.1.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
Výzva od/do:

11/19 – 02/20, vyhlašováno každoročně

Výše dotace:

50%

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Poznámka

Navigační a informační
systém
pro účastníky cestovního
ruchu

záměr

Nedostatečný navigační
systém po městě

V roce 2019
nevyužito, záměr
není dopracován

Program Podpora bydlení
Podprogram Podporované byty
Výzva od/do:

10/19 – 01/2020, vyhlašováno každoročně

Výše dotace:

600 tis. Kč/byt

Záměry města

Připravenost Odůvodnění

Poznámka

Výstavba pečovatelských
bytů

záměr

Dotaci nelze využít na
rekonstrukci stávající DPS.
Musí se jednat o novostavbu
či rekonstrukci dosud
nevyužívaného prostoru.

Nedostatečný počet
bezbariérového
bydlení pro seniory
ve městě

Podpora rozvoje regionů 2019+
Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití
Výzva od/do:

12/2019 – 05/2020 (předpoklad vyhlášení i v r. 2021)

Výše dotace:

až 60%

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Poznámka

Revitalizace areálu
kasárna

Záměr, studie zeleně,
zpracována PD na

Dlouhodobý záměr
města na revitalizaci
areálu

Připraveny
podmínky zadání

demolici a PD na
vybudování parku

Revitalizace areálu
koupaliště

Zpracována studie

Dlouhodobý záměr
města na revitalizaci
areálu

architektonické
studie
Podmínky se dále
projednávají
Studie
nesplňuje
podmínky
programu, lokalita
leží v záplavovém
území

Dotace poskytované Státním fondem rozvoje bydlení
Program Výstavba pro obce
Výzva od/do:

20.05.2019 – do vyčerpání alokace (650 mil. Kč)

Výše dotace:

dle realizovaných opatření, program poskytuje dotace na sociální
byty a zvýhodněný úvěr na dostupné byty
V případě rekonstrukce lze dotaci využít pouze na objekty
nezpůsobilé k bydlení

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Poznámka

Výstavba/rekonstrukce/
modernizace sociálních
bytů

Zjišťována
potřebnost

Řešení bytové
situace vybraných
skupin obyvatel

Program je nastaven příliš
složitě, město nemá
vhodné prostory, které by
splnily podmínky dotace

2.2.

Ministerstvo životního prostředí

Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)
Cílem výzvy je zlepšení prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů.
Výzva od/do:

14.10.2019 – 31.8.2020

Výše dotace:

20-250 tis. Kč/ jeden projekt

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Poznámka

Revitalizace zeleně ve
městě/výsadba stromů

Nutné - připravit
odborný posudek
včetně plánu
zamýšlených výsadeb

Potřeba revitalizace
zeleně ve městě

Hledají se vhodné
lokality pro
výsadbu
Předpokládá se
zapojení veřejnosti
do sázení stromů

2.3.

Dotace Královéhradeckého kraje

Vyhlášení programů očekáváme v průběhu roku 2020

2.4.

Ministerstvo vnitra

Program prevence kriminality na místní úrovni
Plánovaná výzva od/do:

pravděpodobně začátek roku 2020 (vyhlašováno každoročně)

Výše dotace:

max. 350 tis. Kč na rozšíření kamerového systému, min. 10%
způsobilých výdajů musí být hrazeno z vlastních zdrojů

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Rozšíření kamerového systému

záměr

Další rozšíření kamerového
systému dle požadavků
městské policie

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí"
Plánovaná výzva od/do:

04/2020 (vyhlašováno každoročně)

Výše dotace:

max. 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč.

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Poznámka

Dopravní automobil

záměr

Vychází z požadavků
JSDH

Žádost o dotaci
odeslána, výsledky
budou známy do
30.09.2019
Žádost
nepodpořena

2.5.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Zvyšování bezpečnosti
Plánovaná výzva od/do:

do 10/2020 (vyhlašováno každoročně)

Výše dotace:

max. 85% z celkových způsobilých výdajů (opěrná zeď je
neuznatelným výdajem)

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Chodník ul. Nádražní vč. opěrné zdi

PD - nutno nově
zpracovat, není stavební
povolení

Nevyhovující stav chodníku

Cyklistické stezky
Plánovaná výzva od/do:

10/2020 (vyhlašováno každoročně)

Výše dotace:

max. 85% z celkových způsobilých výdajů

Záměry města

Připravenost

Cyklostezka Ammann - Vrchoviny

zpracována PD,
Alternativa k žádosti MAS IROP
nevyřešené majetkoprávní
vztahy, není stavební
povolení

2.6.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury

Havarijní program
Plánovaná výzva od/do:

žádosti se podávají do 31.1.2020 přes NPÚ Josefov (vyhlašováno
každoročně)

Výše dotace:

max. 400 tis. Kč

Záměry města

Připravenost

Odůvodnění

Stará škola

Zpracována PD – statika,
střecha
Projednáno na NPÚ
Josefov
Plánuje se podání žádosti
na stejný projekt jako do
dotačního programu KHK
– statické zajištění +
obnovy střechy I. etapa)
Žádost podána

Havarijní stav krovu a střechy

