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Základní údaje 

Rozloha          7 561 km 

Počet obcí  501 

 z toho měst   56 

Počet obyvatel       572 859 
(6/2013) 

Hustota zalidnění  

 75,7 obyv./km2 

Velký počet malých sídel (33% 

obyvatel na venkově) 

Rozvojové osy 

Silniční síť 5.129 km (4.600 km 

silnice II. a III. tř.) 

 



Dotační tituly 

• Program stabilizace a obnovy venkova 

• Podpora místních akčních skupin a mikroregionů 

• Podnikatelské vouchery 

• Podpora lyžařských běžeckých tras 

• Havarijní stavy a naléhavé potřeby 

• Pomoc stavebním úřadům při odstraňování a 

zabezpečování staveb 



Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 



Historie PSOV PK 

• vyhlašován od roku 2005 (navázal na PSVO a POV) 

• výše celkové dotace – r. 2005-2007: 60 mil. Kč; 2008-2009: 65 mil. 

Kč; 2010: 50 mil. Kč; 2011: 54 mil. Kč, 2012 – 60 mil. Kč, 2013 – 25 

mil. Kč, 2014 – 50 mil. Kč, 2015 – 80 mil. Kč, 2016 – 100 mil. Kč,  

     2017 – 100 mil. Kč, 2018 – předpoklad 115 mil. Kč 

Výhody PSOV PK 

 
• žadatel nemusí mít pro podání žádosti smlouvy o dílo, povolení, ...  

• stačí vyplnit formulář Čestného prohlášení; mít k dispozici aktuální výpis z 

účtu obce; kalkulaci akce; .... 

• jednotný elektron. systém vkládání žádostí o dotaci z rozpočtu PK eDotace 

• žadatel vidí, zda žádost přijata, dotace schválena aj. 



DT PSOV PK – Projekty obcí 

Možnost žádat na: investiční nebo neinvestiční akce 

Dotace je určena  na akce v těchto oblastech: 

 Venkovská zástavba a občanská vybavenost (školy, OÚ, zdravotnická 

zařízení, hřiště, tělovýchovné zařízení, kulturní zařízení, hasičská zbrojnice, 

obytná budova, sakrální stavba,    hřbitov, ostatní  obecní budovy) 

 Místní komunikace  

 Technická infrastruktura (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas,                                                     

oprava technologických zař. TI – pouze neinvestice) 

 Ekologické projekty (sběrný dvůr, likvidace/rekultivace nepovolené skládky, 

odbahnění nebo rekonstrukce požární nádrže, rybníka, vodoteče) 

 Veřejná prostranství ve smyslu § 34 zákona č.128/2000 Sb. (náměstí, 

chodník, park,                veř. zeleň, ostatní veř. prostranství) 

 



Investiční dotace na: 

 

a) Zpracování územního plánu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění). Předpokladem pro poskytnutí 

dotace je projednané zadání ÚP podle ustanovení § 47 stavebního zákona a 

jeho schválení zastupitelstvem obce. 

b) Zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 

území (dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, a to pouze v případech, kdy krajský úřad 

jako příslušný úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání uvedl, že má být 

návrh ÚP posuzován z hlediska vlivů na ŽP, nebo pokud příslušný orgán 

ochrany přírody nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 

ptačí oblast). 

 

DT PSOV PK – Územní plány 



Investiční nebo Neinvestiční dotace na: 

 
realizaci integrovaných projektů, které přesahují možnosti, potřeby a dosah jedné obce. Do 

předkládaného integrovaného projektu musí být zapojeny (věcně i finančně) minimálně tři 

členské obce mikroregionu - svazku obcí, zájmového sdružení právnických osob či spolku. 

Akce musí být společně financovaná, realizovaná a její výsledek společně užívaný.  

 

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného 

majetku svazku obcí, zájmového sdružení právnických osob, spolku nebo jejich členských obcí.  

Akce musí být realizovaná v území venkovského charakteru. 

 

Dotace není určena na mzdové náklady manažera (samostatný DT), ani na investiční projekty 

týkající se cykloturistiky, ani na vybavení kanceláře, informačního centra apod.  

 

 

Výše dotace:  

Dotace se poskytuje ve výši 50 - 300 tis. Kč. 

Dotace se poskytuje max. do výše 60 % celkových nákladů akce. 

 

DT PSOV PK – Integrované projekty 



Oprava obecního úřadu; Výměna oken 
kulturního domu 

Oblast  Venkovská zástavba a občanská vybavenost 



Rekonstrukce rozvodů tepla a vody; 

Rekonstrukce školní jídelny; Rekonstrukce 

MŠ 

Oblast  Venkovská zástavba a občanská vybavenost 



Výstavba hygienického zařízení a skladu             
k dětskému hřišti; Oprava povrchu hřiště  

Oblast  Venkovská zástavba a občanská vybavenost 



Rekonstrukce místních komunikací 

Oblast  Místní komunikace 



Oprava kanalizace  
Oblast  Technická infrastruktura 



Rekonstrukce požární nádrže 

Oblast  Ekologické projekty 



Výstavba nové autobusové čekárny vč. 

terénních úprav 

Oblast  Veřejná prostranství 



Rekonstrukce návsi 

Oblast  Veřejná prostranství 



Obnova porostů aleje a rekonstrukce zeleně; 

Rekonstrukce chodníku 

Oblast  Veřejná prostranství 



Integrované projekty - opravy Křížového vrchu  



Územní plán Hlohovice  



Havarijní stavy a naléhavé potřeby 

Hlavním cílem poskytnutí dotací z DT HS a NPO PK je 

podpora těch akcí obcí Plzeňského kraje, které je nutno 

vyřešit      z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.  

 

 

Žadatel: obce, města a městyse Plzeňského kraje. 

Podávání pouze 1 žádosti v systému eDotace. 

Dotace určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a 

opravy majetku obcí PK. 

Dotace až do výše 100% celkových nákladů; nejnižší možná 

požadovaná částka 50 tis. Kč. 



Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě       

 a v Českém lese 

 



Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v 

Českém lese 

Žadatel:  

 obce Plzeňského kraje, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských 

běžeckých tras na území Šumavy a Českého lesa  
 

Uznatelné náklady: 

náklady na strojovou údržbu lyžařských běžeckých tras, 

náklady na pohonné hmoty (k zajištění strojové údržby lyžařských běžeckých tras). 
 

Charakter dotace je neinvestiční.  
 

Celkem alokováno: 400 tis. Kč 
 

Maximální výše dotace: 125.000 Kč 

 
 

 



Počet obcí PK  

v působnosti 11 MAS 

• Náš region - 7 

• MAS Vladař o.p.s. - 3 

• Místní akční skupina svatého Jana z 

Nepomuku - 25 

• Ekoregion Úhlava, o.s. - 9 

• MAS Zlatá cesta, o.p.s. - 6 

• MAS Radbuza, o.s. - 37 

• Český Západ – Místní partnerství, o.s. - 38 

• Občanské sdružení Aktivios - 68 

• Místní akční skupina Český les, o.s. - 75 

• „Místní akční skupina POŠUMAVÍ“ - 99 

• MAS Světovina o.p.s. - 77 

 

MAS Plzeňského kraje 



Podnikatelské vouchery PK 

Posílit rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů 

působících v Plzeňském kraji, a tím přispět ke zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti  

Rozpočet dotačního titulu – 3 mil. Kč 

 Formou podpory je dotace podnikatelským subjektům na nákup služeb                

od výzkumné organizace (VO) z regionu.  

 DT PV PK je stimulem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu 

s VO jako  poskytovatelem znalostí, k zahájení či rozšíření vzájemné 

spolupráce a ověření využitelnosti získaných výstupů v praxi.  

 Podnikatelské subjekty tak získají možnost využít kapacit, kterými samy 

nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých rozvojových aktivit a ke 

zvýšení své konkurenceschopnosti.  

 Podnikatelské subjekty a VO si ověří schopnost vzájemně 

spolupracovat a vytvoří si základy pro budoucí dlouhodobou 

spolupráci. 



Odstraňování a zabezpečování staveb 

Rozpočet 600.000 Kč 



 

 

 

 

NEJ Plzeňského kraje 















 
 

Ing. arch. Miloslav Michalec 
vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚPK 
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www.plzensky-kraj.cz 


