
Způsobilé výdaje Fiche č.7 podpora rozvoje života na venkově 
 
 

1.Veřejná prostranství v obcích (žadatelé obce) 

  

• úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení  

• 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, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),  

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

• doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří 
maximálně 30% projektu  

 

2. Hasičské zbrojnice (žadatelé obce) 

 

• rekonstrukce hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 

• rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)  

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice  

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - 
tvoří maximálně 30% projektu  

 

3. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven-obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, 

společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny (žadatelé obce, 

příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové organizace, církve a evidované 

církevní právnické osoby) 

 

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

• mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny  

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven  

• mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní 
stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, 
ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení  

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení - kuchyňská linka, sporák či varná 
deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice) - tvoří maximálně 
30% projektu  

 


