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Dotační programy pro obce  

v Jihomoravském kraji 

Do roku 2009 dotační program v oblasti kulturních zařízení 

Cílem dotačního programu byla  

-     výstavba a vybavení kulturních zařízení a na obnovu – technické zhodnocení 
kulturních zařízení 

-     přístavba, stavební úpravy a opravy, rekonstrukce a modernizace kulturních 
zařízení 

- pořízení movitých věcí, které jsou přínosem v oblasti kultury či památkové péče. 

 

Celková částka na dotační program v roce 2009: 2,896.000,- Kč 

Na obnovu a rekonstrukci knihoven: 970.000,- Kč, tj. 33,5 % dotace. 

 

Např. 120 000,- Kč Ratíškovice; stavební úpravy ObK Ratíškovice a vybudování 
bezbariérového přístupu – KNIHOVNA ROKU 2012. 

-Granty a dotace pro knihovny: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/granty-dotacni-
programy/granty-dotace-pro-knihovny 
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Dotační titul Obecní knihovny 

Rok 2016 zahájil novou etapu v rozvoji obecních knihoven 
v Jihomoravském kraji. 

85,09 % z celkového počtu veřejných knihoven v České republice představují knihovny 
s neprofesionálními pracovníky (v JMK 87,2 %). 

 

V Jihomoravském kraji: 

Počet obcí do 3 000 obyvatel: 626 (93,15 %) 

Počet obcí do 200 obyvatel: 67 (9,95 %) 

Dobrá zpráva pro obce JMK: 

možnost podávat žádosti opakovaně, tj. každoročně, čehož v roce 
2017 využilo 41 obcí, tj. 40 % z celkového počtu žadatelů. Mezi 
úspěšnými žadateli bylo deset obcí, které v loňském roce neuspěly z 
důvodu nízkého bodového hodnocení svých projektů. Více jak jednou 
třetinou žadatelů (35,2 %) byly zastoupeny obce do 500 obyvatel. 

 



Schválené žádosti o dotaci – DT Obecní 

knihovny 

Region 2016 % obcí do 3 000 

obyvatel 

2017 % obcí do 3 000  

obyvatel 

Blansko 34 30,9 25 22,72 

Brno-venkov 27 15,69 23 13,37 

Břeclav 11 19,64 6 10,71 

Hodonín 18 25,35 20 28,16 

Vyškov 22 28,94 16 21,05 

Znojmo 30 21,27 12 8,5 

CELKEM 142 22,68 102 16,29 



Podmínky a pravidla DT Obecní 

knihovny  

Celková výše požadovaných finančních nákladů na jeden 

projekt - v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč, 

maximální podíl kraje - 50 % uznatelných výdajů: 

 počítačové vybavení, 

 čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje, 

 softwarové vybavení, 

 mobiliář, regály. 

 

Žádosti bylo možné podávat do 28. února 2017. 

 



Bodové hodnocení projektů 

 

Rozhodujícím kritériem pro schválení jednotlivých žádostí 

byl dosažený počet bodů. Mezi hodnotícími kritérii byla 

velikost žadatele, tj. počet obyvatel obce, účast a 

umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku, 

výše požadované dotace a spolupráce s JMK na 

financování systému IDS JMK.  

 

 

 



Specifika žádostí 

 

V rámci Programu rozvoje venkova mohly obce současně 

žádat o podporu i v jiném dotačním titulu.  

(DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a 

občanské vybavenosti 

DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin 

DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a 

údržbu 

DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě 

DT 5 – Obecní knihovny 

DT 6 – Společné integrované projekty) 

 



V roce 2017 bylo podáno celkem 102 žádostí. 

Všechny splnily podmínky dotačního řízení a byly schváleny 

v celkovém objemu 3,793 mil. Kč (nevyčerpaná částka 

byla převedena na jiné dotační tituly).  

Dobrou zprávou pro obce je možnost podávat žádosti 

opakovaně každým rokem, čehož v roce 2017 využilo 41 

obcí, tj. 40 % z celkového počtu žadatelů. Mezi 

úspěšnými žadateli bylo deset obcí, které v loňském roce 

neuspěly z důvodu nízkého bodového hodnocení svých 

projektů. Více jak jednou třetinou žadatelů (35,2 %) 

byly zastoupeny obce do 500 obyvatel. 



Příklady úspěšných žádostí 

 Velenovská knihovna – vstřícné víceúčelové kulturní 

zaměření (okres Blansko; 248 obyvatel), 

 Besedy s promítáním v knihovně (obec Česká, okres 

Brno-venkov; 998 obyvatel), 

 Zřízení dětského koutku a výměna regálů v Obecní 

knihovně Nový Přerov (okres Břeclav; 321 obyvatel), 

 Obnova oddělení beletrie knihovny (obec Čejč, okres 

Hodonín; 1 209 obyvatel), 

 Naučme děti chodit do knihovny (obec Milonice, okres 

Vyškov; 343 obyvatel), 

 Pořízení notebooku, tiskárny a mobiliáře do Obecní 

knihovny v Mackovicích (okres Znojmo; 381 obyvatel). 

















Jak dosáhnout vytyčeného cíle a  

mít „dobrou knihovnu“… 

 

Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.“ 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

 

„Rozdíl mezi možným a nemožným spočívá  

v odhodlání dotyčného.“ 

Tommy Lasorda (nar. 1927) 

(bývalý nadhazovač, manažer baseballové Major League Baseball, 

nejvyšší a plně profesionální baseballové ligy v severní Americe) 



Metodik je ten, kdo hledá cestu… 

(z řeckého met-hodos – cesta, následování, postup) 

CESTA = VIZE 

NÁSLEDOVÁNÍ = DRŽET SE VYTYČENÝCH CÍLŮ, VZORY 

POSTUP = PRAKTICKÉ KROKY, REALIZACE 

 

I ty nejobtížnější problémy lze rozložit na množství jednoduchých 

kroků, a pokud se zachová jejich pořadí, musí se najít řešení. (R. 

Descartes) 

1. krok na CESTĚ:  VIZE  

(tj. mít krajskou (aktualizovanou) koncepci regionálních 

funkcí, kterou kraj schválil či alespoň vzal na vědomí)…  
Hlavní cíl metodické práce? Měnit pohled zřizovatelů na knihovny… 

 

 



Zajímejte se o krajské koncepční dokumenty.  

Hledejte cesty, jak do jejich rámce zahrnout i vaše veřejné 

knihovny…. 

https://www.databaze-strategie.cz/ 

(Celostátní informační systém strategických a koncepčních 

dokumentů. Gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.) 

 

Děkuji za pozornost. 

Monika.Kratochvilova@mzk.cz 
 

https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk_jmc_brozurka__d

otacni_titul__14_online_min.pdf 

Granty a dotace pro knihovny: https://www.mzk.cz/pro-

knihovny/region/granty-dotacni-programy/granty-dotace-pro-knihovny 
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