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Program rozvoje venkova – Článek 20: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech – Mateřské a základní školy 

 
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. Podpora je poskytována jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Projekt musí být v souladu s Místním 
akčním plánem vzdělávání a musí být v tabulce projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP.  
 
Realizace projektu musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce. Dotaci lze poskytnout na způsobilé výdaje: 
- rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní 
prvky v případě mateřské školy, 
-pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení, 
-doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty 
v areálu, oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) tvoří maximální 30 % projektu, 
-nákup nemovitosti.  
 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, je 5 mil. Kč. 
 
V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 
předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího zázemí. Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy 
prostor sloužících pro sportovní aktivity tj. sportoviště a zařízení pro sport. Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně 
kombinovaných, kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-
termických kolektorů. Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění 
budovy přesahují výši 200 000 Kč. 
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Investiční priority - seznam projektových záměrů pro PRV zpracovaný pro ORP Vyškov a území MAP II 

Vyškovsko 

Identifikace školy, školského 
zařízení či dalšího subjektu  
Název: 
IČO:  
RED IZO:  
IZO:  

Název projektu: Očekávané 
celkové náklady 
na projekt v Kč 

Očekávaný termín 
realizace projektu 
(od – do) 
 

Soulad s MAP* 
 

    x 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

 
* zaškrtněte v případě, že projekt je v souladu s MAP  

 

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi  k ……………….  

 

V ______ dne ________ Podpis předsedy řídícího výboru MAP 

 


