PLÁN ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH POTŘEB
pro obec Svatý Jan pod Skalou
na období 2020/2021

Přípravu plánu konzultovali a plán zpracovali: Jolana Turnerová, Jiří Kmoníček

Poděkování patří v prvé řadě p. starostovi Jiřímu Boučkovi, dále zastupitelům obce sv. Jan pod
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Plán vznikl v rámci realizace projektu Svatý Jan pod Skalou - participativní tvorba strategie
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1. Potřeby definované obcí

✓ zajištění finančních, materiálních a personálních zdrojů pro rozvoj obce
✓ ujasnit fundraisingové potřeby, priority, potřeby, možnosti a odpovědnosti
jednotlivých subjektů v obci
✓ do fundraisingových činností vnést větší systém, odbornost a dlouhodobější
zacílenost
✓ zjistit, jak a kde získávat finančních prostředky pro rozvoj obce a systematické a
dlouhodobé práce s veřejností
✓ nastavit systém komunikace s veřejností a dárci

2. Východisko pro finanční plán
Finanční plán vychází ze strategického plánu obce na období 2018 – 2026:
Obec si uvědomuje chybějící nabídku služeb i zázemí pro návštěvníky, chce se zaměřit na její
doplnění. Chce investovat do zlepšení informovanosti a orientace a do zlepšení základního
zázemí pro návštěvníky obce.
Cíle ze Strategického plánu obce na období 2018 – 2026, relevantní z hlediska FINANČNÍHO
PLÁNU 2020/2021
a) LÉPE VYUŽÍVAT TURISMU VE VZTAHU K MÍSTNÍM OBYVATELŮM
b) nikoli prvoplánově zvyšovat počet návštěvníků obce, ale spíše nabídnout kvalitní
program (vzdělávací, sportovní či kulturní), který jde více do hloubky, který ctí
charakter místa a jeho specifika. Zaměřit se na pobytové vzdělávací programy pro
návštěvníky
c) vytvořit jednotný obecní informační systém za cílem zlepšení informovanosti a
orientace a do zlepšení základního zázemí pro návštěvníky obce
d) realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra s nabízenými službami
e) dbát na regulaci propagace a na cílenou propagaci
f) pojmenovat rezervy v bonusech, které by pro místní mohly potenciálně vyplývat z
atraktivity Svatého Jana pod Skalou.
g) sbírat a vyhodnocovat data ohledně návštěvníků obce, aby bylo možno odpovědět
na některé základní otázky ohledně motivace návštěvníků a jejich chování.
h) pokusit se řešit parkování ve Svatém Janu i ve spolupráci se sousedními obcemi
i) modernizovat a zpřehlednit obecní webové stránky

Preferované cílové skupiny (dle Strategického plánu obce na období 2018 - 2026) :
(a) návštěvníci a ubytovaní při vzdělávacích a kulturních akcích
(b) pěší turisté, cyklisté a cestovatelé veřejnou dopravou
(c) profesní zájemci o přírodu a krajinu – geologové, hydrologové, botanici apod.

3. Spolky v obci – subjekty participující na získávání prostředků pro aktivity obce

Společnost BARBORA
Ve Skanzenu dopravy a těžby vápence v českém Krasu v bývalém lomu Paraple provozuje
Muzeum těžby vápence v Českém krasu. Skanzen nabízí ukázku lomové úzkorozchodné dráhy,
prohlídku podzemí důlní expozice, vláčky, historická expozice těžby a další.

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ
Škola vznikla v roce 1995 a jejím sídlem se stala budova bývalého benediktínského kláštera
ve Svatém Janu pod Skalou. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Svatojánská kolej – vedle
standardního studijního programu pro denní i dálkové studenty organizuje kulturní a
společenské akce, na kterých se studenti aktivně podílejí, popřípadě dává k dispozici svoje
prostory pro organizování obecních akcí (odborné přednášky a kurzy pro veřejnost, akce pro
děti, den matek apod.).
Sbor dobrovolných hasičů Svatý Jan pod Skalou
Sbor je občanským sdružením působícím v oblasti požární ochrany. Jeho hlavním úkolem je
preventivně výchovná činnost, odborná příprava, výchova mládeže, pořádání a účast
na různých kulturních a sportovních akcích a v neposlední řadě také organizační a personální
zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Hotel obecná škola
Nabízí ubytování a restauraci. Hotel má konferenční (školící) místnost pro cca 35
lidí, s možností připojení projektoru a WIFI. V přízemí se nachází restaurace s lobby
barem, cca 70 míst k sezení a venkovní terasa s grilem a s jedinečným výhledem na okolní
přírodu.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let chce důstojně připomenout blížící se významné výročí
mučednické smrti kněžny Ludmily, které nastane v roce 2021. Toto výročí vidí jako
mimořádnou příležitost občerstvit tradiční hodnoty, související s počátky křesťanství
v Čechách, s významem rodiny, s prvky lokální kultury, tradic a vlastní identity. Obec Svatý Jan
pod Skalou je členem spolku od jara roku 2017 a snaží se napomoci vnímání svaté Ludmily jako
patronky místní komunity.

SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST má za cíl ochranu a zvelebování památek v obci. Ve Sv. Janě je
registrováno celkem 9 státem chráněných historických památek, které za 41 let totalitního
režimu mnoho utrpěly. V roce 1989 se všechny tyto památky nacházely ve značně havarijním
stavu.
Obnova kulturního života a celospolečenského významu obce je vedle péče o památky další
z náplní práce členů Svatojánské společnosti. Společnost zajišťuje průvodcovství v kostele
sv. Jana Křtitele a ve spolupráci s obecním úřadem se snaží o obnovení kulturních tradic
v obci. Společnost spolupracuje na organizaci společenského života a sama pořádá
ve Svatojánském kostele dnes již vyhlášené koncerty duchovní hudby.

Skanzen Solvayovy lomy
Skanzen dnes nabízí ukázku lomové úzkorozchodné dráhy, interiérovou i podzemí důlní
expozici, ukázky staré lomové těžby a jiné zajímavosti. Skanzen Solvayovy lomy je dnes již
samostatným pojmem, který do Sv. Jana pod Skalou každoročně přiláká desetitisíce
návštěvníků. Skanzen je velkým magnetem především pro rodiny s dětmi. Svezení starým
lomovým vláčkem je zkrátka neodolatelnou atrakcí.

4. Fundraising – definování pojmu
Co rozumíme pod pojmem „fundraising“ ?
= zajištění finančních a jiných prostředků potřebné pro rozvoj obce
✓

Umění komunikace, během které usilujeme získat na svou stranu druhé a přesvědčit
je o potřebnosti a prospěšnosti našich aktivit pro celou společnost.

✓

Nástroj, s jehož pomocí můžeme druhé podnítit k dobrým skutkům a získat jejich
zájem, čas a důvěru.

Fundraising je integrální součástí života obce. Jde o činnost, která má svůj řád, systém a
pravidla. Fundraisingové vícezdrojové financování je pro obec potřebnou činností, která
přispívá k rozvoji obce.
Fundraising není izolovanou aktivitou odtrženou od záměrů, cílů, směřování obce, „stylu
života“ a „ducha“ obce. Je integrální součástí fungování obce. S fundraisingem jdou ruku v
ruce i public relations a marketing obce.
Fundraisingový plán se odvíjí od poslání a vize obce a podobně jako ostatní plány by měl být
pravidelně vyhodnocován a aktualizován podle aktuálních potřeb
Základem pro fundraising je zpracovaný fundraisingový záměr. Ten slouží především k
ujasnění a vysvětlení plánovaných činností.
Přesně, jasně, přehledně, stručně a přitom srozumitelně popisuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kdo jsme?
Co chceme řešit?
Proč a pro koho je to důležité?
Jaké změny dosáhneme?
Kdo z toho bude profitovat?
Co musíme udělat?
Kdy budeme úkoly realizovat?
Kolik bude řešení problému stát?

Jednotlivé fundraisingové činnosti (techniky):
• individuální práce s dárcem,
• grantové žádosti a projekty,
• fundraising na místní úrovni.

5. Seznam fundraisingových potřeb v obci

V období 2020/2021 má obec před sebou finančně-investičně náročné období.

Objekt

Specifikace

č.p. 6 - Obecná škola oprava střechy
zateplení podkroví
výmena oken podkroví – byty
repase oken - hotel, restaurace
výměna centrálního kotle a bojleru
sanace suterénu
kaple sv. Maxmuliána oprava střechy
oprava vnějších omítek
sanace krypty
rekonstrukce kamenných prvků - průčelí
veřejná prostranství

architektonická soutěž
1. etapa realizace - prostor před kostelem
2. etapa - informační systém, směrovky, tabule
3. etapa - povrchy-dlažba, zeleň, lavičky...

Hřbitov

oprava márnice
informační tabule – nástěnky

č.p. 11

zateplení - výměna oken, repase dveří
půdní vestavba
přestavba přístavku
rekonstrukce interiérů

Vodovod

Kanalizace

rekonstrukce vodárny Sedlec - čerpadla
zvětšení objemu vodojemu
projekt rozšíření vodovodu směrem do Sv. Jana
1. etepea rozšíření - Jánek (U Cihelny)
2. etapa rozšíření - Svatý Jan

finance

3 600 000
1 000 000
270 000
800 000
200 000
120 000
3 000 000
500 000
300 000

500 000

250 000
10 000

10 000 000

220 000
600 000
300 000
3 200 000
8 200 000

Záhrabská – vodovod z Vráže

21 280 000

odkanalizování od č.p. 16 níže až k č.p. 6

10 450 000

poznámka

Fundraisingové potřeby – ostatní:

Akce na rozvoj komunitního a
společenského života v obci

zajištění rekonstrukce místní a
lesní komunikace v částech
Záhrabská a Sedlec
oprava turistických cest
oprava veřejného osvětlení

Popis
komunitní a
společenské akce,
finan. potřeba:
cca 280 tis/ročně,ve
spolupráci s
Svatojánská
společnost
cesty na Záhrabské projekt v supliku –
odhad finan.potřeba:
5,5 mil

Priorita
1-2

3

3
2

6. Cíle a popis jednotlivých forem fundraisingu pro obec
Globální FR cíl:
Rozvoj vícezdrojového financování s klíčovým důrazem na DIVERZIFIKACI ZDROJŮ –
primárně dotační tituly z veřejných rozpočtů, dále se zaměřit na systematickou práci
s individuálními dárci (budování dárcovské komunity) a využití nadačních zdrojů pro obec.
A. Individuální dárcovství
Jedná se o získávání finančních prostředků od jednotlivců formou daru (peněžitého nebo
věcného), veřejné sbírky, dobročinné aukce, dobrovolnictví (individuální). Podmínkou
úspěšného dárcovství je propojení čtyř aspektů: vhodný dárce – vhodný účel – vhodný čas –
vhodná nabídka.
Popis stávající situace:
✓ individuální fundraising je praktikován spíše spontánně a jen příležitostně
✓ nepracovalo se s ind.dárci dosud nijak systematicky, kromě výzvy při akcích,
neproběhla žádná intenzivní osobní kampaň,
✓ dosud jsou „vytěžovány“ jen některé cílové skupiny, a to lidé spojení bezprostředně
s obcí
✓ zpracovává se seznam kontaktů
✓ není zatím vytvořen okruh dárců (připravuje se „Klub přátel obce sv.Jan p. Skalou)
✓ dosud 4 lidi – VIP dárci, chodí na koncerty, přispěli na muzeum - dárci „velcí“ (darovali
10 tis. a více): 3, jeden manželský pár daroval 20.000 Kč
✓ v individuálním fundraisingu se v komunitě skrývá ještě poměrně velký nevyužitý
potenciál
Cíle:
✓ systematicky pracovat s místními lidmi, kteří se stěhují do obce nebo do její blízkosti
✓ zvýšit podíl individ. dárcovství, posílit počet dárců ve skupinách: „pravidelní“ - dárci
„vícenásobní“ - dárci „velcí“
✓ dosavadní dárce motivovat, navázat na již získané výsledky a zainteresovat
dlouhodobě na akcích a potřebách obce
✓ dopracovat seznam kontaktů
✓ aktivizovat „Klub přátel Sv. Jana“
✓ nastavit systém pravidelného oslovování, informování a děkování,
✓ docílit, aby se z VIP dárců stali „patroni“ či „ambasadoři“ obce
✓ vytvořit nástroje umožňující samotným dárcům mít podíl na rozvoji “jejich oblíbeného
místa “ a zachování a obnově duchovní, kulturní, turistické dimenzi obce.

B. Firemní dárcovství/sponzoring
Jedná se o získávání zdrojů od podniků a firem, zaměřuje se na získání prostředků formou
daru (peněžitý či věcný), financí z dobročinné aukce, reklamy, propagace, zapůjčení prostor
či techniky.
Cíle:
✓ Nabídnout seznam možností, jak firma může obec podpořit nejen finančním, ale také
konkrétním materiálním zajištěním. Nabídnout též možnost podílet se na službách
důležitých pro obec, komunitu - zainteresování firmy na aktivitách pro rozvoj obce.
Zaměřit se na možnosti získání podpory v podobě např. slevy při nákupu zboží a služeb,
získání služeb zdarma či za režijní cenu, dobrovolnou práci zaměstnanců firmy apod.
✓ Vytvořit seznam potřebných věcí na webu a v dárcovských letácích a používání tohoto
seznamu i při osobní komunikaci s firemními dárci.

Zdroje kontaktů: www.byznysprospolecnost.cz, www.topodpovednafirma.cz
www.fundraising.cz, www.neziskovky.cz, www.donorsforum.cz, www.snadnedarcovstvi.cz
www.daryzezaveti.cz, www.zavetpomaha.cz
Služby zdarma: www.umsemumtam.cz, www.techsoup.cz
Sociální odpovědnost firem: www.byznysprospolecnost.cz, www.topodpovednafirma.cz
Sociální podnikání: www.socialnifirmy.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz
Technická řešení: www.darcovskasms.cz, www.darujme.cz, www.nakopni.me
Firemní dobrovolnictví: www.zapojimse.cz
Firemní slevy: www.umsemumtam.cz, či produkty některých firem se slevou (viz např.
www.techsoup.cz).

C. Nadace, nadační fondy
Nadace a nadační fondy představují pro obec relativně dostupný a z hlediska přípravy
a administrace méně náročný zdroj finančních prostředků. Především se jedná o zdroje
na realizaci kulturních, společenských akcí, rozvoj komunitního života v obci, zapojování místní
veřejnosti a celkové zlepšování kvality života v obci.
Přehled potenciálních zdrojů pro obec:

Nadace/nadační
fond

Předmět podpory

www

Nadace BLÍŽKSOBĚ

Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví, případně k zacelení
ran, jež naše země utržila
v průběhu dramatických
událostí a těžkých období
minulého století.

https://www.blizksobe.cz/

Nadační fond
POROZUMĚNÍ

http://www.porozumeni.cz/
Účelem Nadačního fondu je
shromažďování finančních
prostředků k zajištění hmotné i
nehmotné pomoci při podpoře
iniciativ a aktivit přispívajících
k vytváření, ochraně a rozvoji
duchovních hodnot, ochraně
lidských práv a sociálních
hodnot, ochraně životního
prostředí a kulturních památek,
rozvoji vždy, vzdělání,
tělovýchovy, kultury, zdraví
a sportu.
•

Nadačním fond
Zeměkvět

•

Podporované projekty:
•

projekty zabývající se
udržitelným
a ekologickým
způsobem života,
spoluprací jedinců
v rámci lokálních
i celorepublikových
komunit

http://zemekvet.cz/

•

projekty směřující
na obnovu a podporu
tradiční moudrosti,
řemesel a dovedností

https://www.nadacepartnerstvi.cz/
•

Nadace Partnerství

Podporuje projekty
udržitelného rozvoje. Po celé
České republice poskytuje
granty neziskovým organizacím,
školám, obecním úřadům i
jednotlivcům. Nadace
Partnerství přispívá na šetrné
formy turistiky, výsadbu stromů
a ochranu přírody, využívání
obnovitelných zdrojů energie
a energetických úspor, šetrnou
dopravu a kvalitní a funkční
veřejná prostranství v obcích
a městech. Posláním nadace je
pomáhat lidem, aby chránili
a zlepšovali svoje životní
prostředí.

Nadační fond
Veolia Energie
pro životní
prostředí ČR

Podpora projektů, které mají
pozitivní dopad na životní
prostředí a které jsou
realizovány na území České
republiky.
Podporované projekty:
projekty, jež napomáhají snížit
poškozování životního prostředí
z energetické výroby, zajišťují
rekultivaci a sanaci pozemků
postižených energetickou
výrobou, jsou založené
na využívání obnovitelných
zdrojů při výrobě energií apod.

https://www.nfveolia.cz/

Nadace
Munzarových

http://www.nadacemunzarovych.cz/

Nadace Munzarových
všestranně přispívá ke
zlepšování a rozvoji kvality
života. Působí v rozvoji
duchovních hodnot, ochraně
lidských práv a humanitárních
hodnot, ochraně životního
prostředí, kulturních památek,
tradic, rozvoje vědy, vzdělání,
tělovýchovy a sportu
a všeobecně přispívá ke zlepšení
kvality života.
•
•
•
•
•

Nadace Proměny
K.Komárka

Podpora kultury a umění;
Podpora zlepšování kvality
života;
Podpora výchovy
a vzdělávání;
Podpora ochrany životního
prostředí;
Podpora rozvoje občanské
společnosti.

Nadace Proměny Karla Komárka https://www.nadace-promeny.cz/
je soukromá nezisková
organizace. Zasazuje se o rozvoj
prostředí měst v České
republice a širší povědomí o
významu architektury, krajinné
tvorby a kvalitního prostředí pro
život.
Hlavním cílem grantového
programu Proměň své město je
podpora iniciativ a projektů,
které napomáhají ke zlepšení
prostředí ve městech a obcích.
Program přispívá k rozšíření
povědomí o významu
architektury, krajinné tvorby a
kvalitního prostředí pro život ve
městě. Přináší zároveň nové
pohledy na veřejný prostor a

kultivuje veřejnou debatu o
možnostech jeho rozvoje.

Nadace Via

Rozvíjí komunitní život.
Podporuje ty, kteří zlepšují život
ve svém okolí. Proměňují
veřejná prostranství, obnovují
drobné památky, oživují veřejný
prostor českých měst či
organizují sousedské slavnosti.
Učí se tím pečovat o společný
prostor, spolupracovat a
zlepšují vzájemné vztahy.
Podporuje je granty,
konzultacemi na míru a
vzděláváním.

https://www.nadacevia.cz/

Program Živá Komunita
podporuje aktivní lidi, kteří
chtějí změnit k lepšímu místo,
kde žijí. Cílem je, aby se lidé
zajímali více o veřejný prostor,
podíleli se na zlepšování
sousedských vztahů, budovali
vzájemnou důvěru, přispívali k
soběstačnosti místních
společenství a vytvářeli si hlubší
vztah ke krajině.

Nadace Veronica

Prostřednictvím základního
grantového programu
podporuje především
dobrovolnou aktivitu občanů při
zachování přírodních i
kulturních hodnot krajiny
a ekologickou výchovu.

https://nadace.veronica.cz/

Podporuje projekty na ochranu
a obnovu hodnot přírodního
a krajinného prostředí.
V současné době se mimo jiné
zaměřuje na obnovu ekologicky
stabilních
lesních
porostů
s přírodě blízkou druhovou
a prostorovou skladbou, která je
nezbytná pro přirozený a zdravý
les. Podílí se na projektech,
které se zaměřují na zvyšování
retence vody v krajině přírodě
blízkým způsobem.
Podporuje:
výsadbu
stromů
a zeleně
v krajině i ve městech
obnovu a oživení veřejných
prostranství
bezpečnou dopravu ve městech
bezpečné cesty do škol
rozvoj
cyklistické
dopravy
a cykloturistiky
ekologickou
výchovu
a zapojování dětí do života
v obci
úspory
energie
a ochranu
klimatu
rozvoj regionů
a další oblasti udržitelného
rozvoje.

Nadace Dřevo pro
život

Nadace pomáhá rozvíjet úctu https://www.drevoprozivot.cz/
k přírodě a zdůrazňuje široké
uplatnění
používání
dřeva
v každodenním životě.
▪
▪

▪

▪

humanitární a sociální
činnosti,
podpora školství,
vzdělávání, vědy
a výzkumu,
ochrana a revitalizace
přírodního bohatství
a kulturních památek,
podpora využívání dřeva
jako domácí,
obnovitelné a přírodní
suroviny.

Nadační fond TESCO Grantový program s názvem „Vy https://itesco.cz/pomahame/
rozhodujete, my pomáháme“
poskytuje finanční podporu na
realizaci
malých
veřejně
prospěšných projektů po celé
ČR. Jeho cílem je zlepšovat
kvalitu života v ČR a podporovat
udržitelný rozvoj skrze aktivity
lokálních komunit v okolí
prodejen
organizátora
programu.
Grantový program Environmentální odpovědnost https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenskaCSOB
(šetrné
hospodaření odpovednost/filantropie/granty
s přírodními
zdroji
a ohleduplnost vůči životnímu
prostředí,
environmentální
a energetická politika)

D. Veřejné rozpočty
Veřejné rozpočty/dotační tituly představují hlavní zdroj pro investiční projekty obce.
Je však třeba mít předem zpracované potřebné studie, dokumentaci, povolení aj. Koordinovat
vznik těchto dokumentů s plánovanou výzvou.

Přehled potenciálních zdrojů/dotačních titulů pro obec:

Středočeský kraj – Program obnovy venkova
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fondobnovy-venkova
•
•
•
•
•

Termín podávání žádostí: 18. 4. 2017 - 30. 6. 2020.
Obec musí mít do 2000 obyvatel (na oficiálních stránkách obce Svatý Jan pod Skalou je
jich uvedeno 184).
Žádost musí být podána elektronicky i písemně (formulář bude vygenerován aplikací).
Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.
Použití v rámci obce Svatý Jan: technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace,
občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, veřejná
prostranství.

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 - rozšíření o čl. 20
https://www.szif.cz/cs/prv2014
Pravidla:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1551777411952.pdf
Aktuality a výzva budou zveřejňovány na: http://www.mas-sedlcansko.eu/
•
•
•
•

Žadatel je vždy obec nebo svazek obcí.
Míra podpory je 80%.
Projekt musí být v souladu s plánem rozvoje obce.
Využití na veřejná prostranství - vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce,
herní a vodní prvky, doplňující výdaje jako součást projektu, nákup nemovitosti.

•

Další možnosti využití v oblasti mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic,
obchodů, vybraných kulturních památek, knihoven, muzeí nebo stezek.

Č. p. 6 – HOTEL OBECNÁ ŠKOLA a č. p. 11
IROP - Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-78-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii
•
•

•

•
•

Termín podávání žádostí: 2. 2. 2018 - 29. 11. 2020.
Dotace z programu IROP jsou poskytovány na provádění opatření směřujících ke snížení
celkové energetické náročnosti všech typů bytových domů, které se nacházejí mimo
území hlavního města Prahy.
Dotaci je možno použít na: zateplení fasády a střech, výměnu oken a dveří, zateplení
stropů sklepů a posledních nadzemních podlaží, externí stínící prvky, výměnu zdroje
vytápění.
Oprávnění žadatelé jsou: vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob
nepodnikajících, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva.
Dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako
bytový dům nebo objekt k bydlení.

Podpora obnovy a rozvoje venkova - rekonstrukce a přestavba veřejných budov
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/program-podporarozvoje-regionu-2019/podprogram-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
•
•

•

Pro obce do 3000 obyvatel, termín podávání žádostí bývá do února daného roku.
Byly podpořeny akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně
hrazen z obecního rozpočtu. Jednalo se o: kulturní, obecní a multifunkční domy a školní
budovy.
Výše dotace byla do 70% uznatelných nákladů, min. 500 000 Kč, max. 10 mil. Kč.

Operační program životní prostředí – výzva 146
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
•
•
•
•

Termín podávání žádostí: 2. 3. 2020 – 2. 3. 2021.
Cílem je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie.
Základní výše podpory je 30 – 50% ze způsobilých výdajů v závislosti na dosažených
úsporách.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

KAPLE SV. MAXMILIÁNA + HŘBITOV
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovukulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-3/
•
•
•

•

•

Pro obce do 2000 obyvatel, termín podávání žádostí bývá začátkem daného roku.
Dotace byla poskytována pravidelně v posledních pěti letech.
Žadatelem mohla být obec, spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob, obecně
prospěšná společnost, vlastník objektu či pozemku nebo uživatel pozemku, na němž
objekt stojí.
Podpořena byla údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů
kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jedná se o tyto typy
objektů: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže,
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Objekty musely být zpřístupněny
veřejnosti a nesměly sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohly být
i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve
vzdálenosti do tří metrů.
Výše dotace byla min. 15 000 Kč, max. 200 000 Kč.

Podpora obnovy a rozvoje venkova - obnova sakrálních staveb a hřbitovů
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/program-podporarozvoje-regionu-2019/podprogram-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
•
•

•
•

Pro obce do 3000 obyvatel, termín podávání žádostí bývá začátkem daného roku
Byly 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.
Jednalo se tedy o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž,
prostor hřbitovů a hřbitovní zdi.
Dotace byla poskytována do 70% uznatelných nákladů, min. 50 000 Kč, max. 500 000
Kč.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)
https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

•
•
•
•
•

Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 31. 8. 2020.
Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným
vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

VODOVOD + KANALIZACE
Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70
•
•

•

Pro obce i města, termín podávání žádostí byl 1. 11. 2019 - 31. 1. 2020.
Dotaci bylo možné získat na výstavbu kanalizace, modernifikaci a intenzifikaci ČOV,
výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výstavbu a intenzifikaci
zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody.
Max. výše dotace byla 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Vodovody a kanalizace – III. Výzva Ministerstva zemědělství - Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
•
•

•

Příjem žádostí je od 1. 4. – 30. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace (1000 mil. Kč).
Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel
na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude
podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy
se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich
zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování
obyvatelstva pitnou vodou.
Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2022.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejné osvětlení v CHKO
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=72
•

Dotace na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení pro obce zasahující do
CHKO a počtem obyvatel do 100 000.

•

Výše příspěvku až 2 mil. Kč, max. 50% z celkových způsobilých výdajů.

MPO – Efekt 2017 – 2021
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/76454
•

•
•

Program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na realizaci energeticky
úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické
náročnosti.
Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na
jednotlivé aktivity.
Veřejným osvětlením se zabývá bod 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení 2020 v podprogramu 1, momentálně na něj ale není vypsaná
žádná výzva. Je předpoklad, že vypsání nové výzvy na rok realizace 2021, bude v srpnu
2020.

TURISTICKÉ TRASY
Neproduktivní investice v lesích
https://www.szif.cz/cs/neproduktivni-investice-v-lesich?setCookie=true#
Aktuality a výzva budou zveřejňovány na: http://www.mas-sedlcansko.eu/
•

•
•

Účelem bylo podpořit usměrňování návštěvnosti lesa, eliminovat negativní dopad
návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení a budovat
objekty k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dotaci bylo možné využít i na stavbu stezek
pro turisty do 2 m.
Projekt patřil pod Program rozvoje venkova 2007 – 2013.
Ačkoliv dotace na neproduktivní investice v lesích figuruje i v programu pro rozvoj
venkova 2014 – 2020, tentokrát vylučuje oblasti Natura 2000, zvláště chráněná území
a Prahu, což by mohl změnit již zmíněný čl. 20.

SDH
Investiční dotace pro JSDH obcí
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
•

Příjem žádostí výzvy 2021 1. 4. – 14. 5. 2020

•

Dotace se tento rok poskytovaly na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové
stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu a stavbu nebo rekonstrukci požární
zbrojnice.

Hasičský fond nadace Agrofert
https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert
•
•
•
•

Žádosti jsou přijímány průběžně.
Hasičský fond je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům.
Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na pořízení, opravu či renovaci zařízení a také
hasičské aktivity pro děti a mládež.
Žádost je možné podat opakovaně, maximálně však jednou ročně.

KULTURA A SLUŽBY
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020)
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podporycestovniho-ruchu-v-regione
•

•

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů,
usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb
a podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu.
Zahrnuje dva podprogramy - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Termín podávání žádostí bývá
začátkem daného roku.

Program na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2020
https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/regionalni-rozvoj/program-podpory-rozvojeturistickych-informacnich-center-stredoceskeho-kraje
•
•

Termín podávání žádostí bývá začátkem daného roku.
Dotace byla určena pro již existující informační centra a byla vymezena pro tyto účely:
digitalizace a modernizace IC (např.: interaktivní zařízení s informacemi o okolí),
vybudování doprovodné infrastruktury (např.: vybudování dětského hřiště, půjčovna
koloběžek, kol apod.) a vytvoření bezbariérového vstupu do IC.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek – tematické zadání “Podpora kultury“
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-podpora-kultury•
•
•

•

Termín podávání žádostí bývá začátkem roku.
Zahrnuje akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň
některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost.
Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech amatérské kultury - divadlo, folklor tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura - soutěže
a publikační činnost.
Je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti
k významným výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, akce/projekty
muzejního typu.

7. Závěr/doporučení:

✓ Pro jednotlivé záměry bude potřeba zpracovat potřebné studie, dokumentace, získat
povolení a naplánovat v čase jejich realizaci. Ideální případ je koordinovat vznik těchto
dokumentů s plánovanou výzvou a připravovat se zároveň. Z toho vyplývá, že je třeba
přípravy zahájit s dostatečným předstihem s ohledem na charakter akce. Větší
investiční plánování několik let. Ty menší neinvestiční alespoň několik týdnů.
✓ Nastavit systematickou komunikaci s individuálními dárci, oslovit nové potenciální
dárce přátele a sympatizanty obce. Jako efektivní nástroj pro tuto podporu
doporučujeme dárcovský portál Nadace Via Darujme.cz. Díky tomuto nástroji získat
nové dárce, s nimi dále systematicky komunikovat a efektem „sněhové koule“
postupně zainteresovat další podporovatele obce: přátelé a jejich sociální sítě,
současní dodavatelé a jejich známí, známí známých, oslovení na doporučení apod.
Pro výzvu DARUJME.CZ:
Zřídit transparentní účet
Zaregistrovat se u Nadace Via
Doladit prezentaci obce na www a soc. sítích
Oslovit tzv. ambasadory projektu – aby propagovali výzvu ve svém okolí
Nastavit systém komunikace výzvy směrem k veřejnosti
Zapojit místní spolky do komunikace výzvy
✓ Zapojit obyvatele do plánování aktivit obce „zdola“ jak ve fázi plánování, tak i účasti
na veřejných setkáních, při úpravách veř. prostranství. Zapojit též místní studenty,
členy a sympatizanty místních spolků. Posílit tak jejich sounáležitost s obcí i zapojení
se do fundraisingových aktivit obce. Zvýšit tak podíl individuálního dárcovství na rozvoji
obce.
✓ Propojit se s dalšími partnerskými subjekty a občanskými iniciativami, které formují
společenský život v obci při přípravě projektových záměrů. Zvýší se tak možnosti
finančních zdrojů pro rozvoj aktivit obce (např. spolupráce na společných projektech
s Univerzitou Karlovou a dalšími vzdělávacími a školskými subjekty).
✓ Pravidelně hodnotit efektivitu fundraisingu. Sledovat a každoročně vyhodnocovat
následující ukazatele: čistý příjem, návratnost investic (příjem – náklady), procento
reagujících oslovených dárců, počet a výši průměrného příspěvku, návštěvnost
www/soc.sítí aj.

Závěrem chceme upozornit na skutečnost, že se jedná se o živý pracovní dokument určený pro
členy zastupitelstva obce k další diskusi, rozhodování a vyhodnocování finančních potřeb
nezbytných pro rozvoj obce v následujícím období.

Příloha č. 1:
Návrh designu dárcovské výzvy DARUJME.CZ na obnovu veřejného prostranství v centru
obce
Na jednání zastupitelstva obce byl navržen a diskutován záměr uspořádat sbírku formou
DARUJME.CZ na úpravu veřejného prostranství ve středu obce.
Tento prostor se v současnosti využívá převážně jako parkoviště. Jsou zde rozcestníky několika
turistických tras a vstup do objektů kláštera (Svatojánská kolej), do kostela sv. Jan Křtitele a do
klášterní zahrady.
Místo představují především obecní pozemky mezi potokem Loděnice (Kačák), kostelem
Narození Sv. Jana Křtitele, budovou bývalého kláštera (dnes Svatojánská kolej) a klášterní
zahradou.
Je zde velká frekvence návštěvníků kostela (kde funguje průvodcovská a doplňková informační
služba, a kde se také každoročně koná řada koncertů) a dále studentů a zaměstnanců
Svatojánské koleje. V budově bývalého kláštera se rovněž konají nejrůznější kulturní akce,
organizované školou, obcí nebo Svatojánskou společností.
Aktuálně se však na tomto místě nachází prašné a neorganizované parkoviště, které
znepřehledňuje dopravní situaci a orientaci návštěvníkům a hyzdí pohled na klášter
se svatojánskou Skálou.
Cíl:
•

Vytvořit přehledný, srozumitelný a bezpečný ústřední logistický bod v centru obce,
který bude propojovat kostel s jeskyní, klášter a park, pramen, hřbitovní kapli, Skálu vyhlídku s křížem, obecní úřad, muzeum, restauraci s hotelem a veřejné parkovací
plochy.

•

Zapojit obyvatele do plánování „zdola“. Veřejnost se může zapojit v plánovací fázi
a dále při realizaci projektu – účast na veřejných setkáních, při úpravách prostranství.

•

Propojit instituce, které formují společenský život v obci: instituce a občanské skupiny
– obyvatele obce , studenty a zaměstnance Svatojánské koleje a členy Svatojánské
společnosti včetně sympatizantů.

Jak funguje služba Darujme.cz
Služba Darujme.cz nabízí jednoduchý
a dárcům jednoduchý způsob jak darovat.

způsob,

jak

začít

s online

fundraisingem

Službu mohou využívat pouze ověřené registrované organizace. Každá organizace, která chce
službu využívat musí projít registračním procesem a podepsat smlouvu o zprostředkování
s Nadací Via. Při registraci organizace kontrolujeme zda splňuje všechny povinné náležitosti
a zda uveřejňuje výroční zprávu.
Poté, co se nezisková organizace úspěšně zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama
si v Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo widget (dárcovská
tlačítka), který si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije přímý odkaz k daru v emailu.
Darujme.cz přijímá na zprostředkovatelský účet dary pro jednotlivé organizace
a v pravidelných, obvykle týdenních, dávkách je předává na ověřené účty organizací
dle podmínek služby.
Nezisková organizace vždy získává nejen dar, ale také kontakt na dárce, aby s ním mohla
navázat a především rozvinout a udržovat vztah. Všem organizacím doporučujeme dárce
informovat o využití daru a o své činnosti (pokud si to dárce přeje). Samozřejmostí
pro organizaci je také vystavování potvrzení o daru, které je nezbytnou podmínkou využívání
služby!

Návrh designu výzvy DARUJME.CZ
Svatý Jan pod Skalou je malá obec v srdci CHKO Český kras. Obec má velmi silného genia loci
díky okolní krajině, významným architektonicky hodnotným budovám, protékajícímu vodnímu
toku, léčivému pramenu a legendární historii místa, jež leží na nejstarší dochované značené
turistické trase v českých zemích.

Vstupte do NAŠÍ OBCE!
https://www.google.cz/maps/@49.9692226,14.1334237,3a,75y,89.44h,90t/data=!3m6!1e1!
3m4!1s2j2uQnPEHVQC69wHzE4p-g!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 500 tis. Kč
Možnosti přispění: 100 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 5 000 Kč

Pobřežní zeď po opravě - říjen 2019. V pozadí vyústění pramenů Ivan a Ivanka.

Darováním přispějete na obnovu veřejného prostranství v centru obce a jeho
společenské a reprezentativní využití.
Vybrané prostředky podpoří: kované zábradlí, lavičky, osvětlení, dlažbu, zeleň.

Takto si představujeme ideální využití prostoru v obci:
služby (informační servis, občerstvení), možnost spočinutí, kulturní akce, využití estetických
kvalit prostoru, ze kterého budou mít radost návštěvníci i místní občané.

Výzva/apel pro dárce:
Připojte se k nám a pomozte nám vdechnout novou podobu centrální části naší obce sv.
Jan pod Skalou.
Celoročně pořádáme pestrou mozaiku kulturního programu.
Programy a kulturní akce najdete na www.svatyjan.cz
Darováním získáte pravidelné informace o dění v obci v podobě měsíčního zpravodaje.
Všem přátelům, dárcům a sympatizantům kulturního, duchovního a společenského života v
obci sv. Jan pod Skalou srdečně děkujeme!
Zapojte se dění v obci!
Pomozte nám zachovat kulturně-historické dědictví dalším generacím.
www + transparentní účet
JT + JK

