PRAVIDLA SOUTĚŽE
„PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“

Soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ (dále jen „soutěž“) má ukázat, jak byly
využívány finanční prostředky Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
za období 2016-2020 a upozornit na důležitost venkova v Jihočeském kraji.

Vyhlašovatelé soutěže: Jihočeský kraj, Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje
Podporovatelé soutěže: Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Krajské shromáždění SMS ČR
Jihočeského kraje, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Oprávněný žadatel: Obec do 2 000 obyvatel k 31. 12. 2019 (počet obyvatel obce k 31. 12. 2019
dle údajů vedených Českým statistickým úřadem, publikovaných dne 30. 4. 2020, dostupných
na https://www.czso.cz/csu/xc/mesta_a_obce), která zároveň nebyla v období 2015-2019 oceněna
v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 1. místem (zlatou stuhou),
2. místem, 3. místem, oranžovou stuhou, modrou stuhou, bílou stuhou nebo zelenou stuhou.

Termín vyhlášení soutěže: 30. 4. 2021

Přihlášení do soutěže: Obec se může do soutěže přihlásit pouze písemnou přihláškou (příloha č. 1
těchto pravidel) s povinnou přílohou.
Příloha přihlášky může být zpracována v dokumentu WORD nebo jako PowerPoint prezentace.
Obec, která se zapojí do soutěže, vybere max. 3 projekty, které realizovala na svém území za podpory
finančních prostředků od Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (dále
jen „POV JK“) v období 2016-2020. Musí se jednat jen o projekty, které obec realizovala v rámci opatření
1 - dotace na projekt obce, v některých letech dále rozděleného na dotační tituly s tematickým
zaměřením na obnovu, údržbu, výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (jako jsou,
např. obecní úřad, školské zařízení, sportovní zařízení, kulturní zařízení, hasičská zbrojnice, sakrální
stavba, hřbitov, knihovna apod.); komplexní úpravu veřejných prostranství; obnovu, údržbu a zřizování
veřejné zeleně; opravu, rekonstrukci a výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu,
cyklistických a pěších stezek.
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UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o projekty podporované jen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR či v rámci
Programu rozvoje venkova 2014-2020 (zkr. PRV, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství).
Obec ke každému projektu (max. 3 projektům) musí uvést:
1) Stručný popis projektu max. v rozsahu ½ strany formátu A4, který bude obsahovat
a) popis včetně umístění realizace projektu,
b) rok realizace projektu,
c) celkové náklady projektu,
d) výši dotace z POV JK vč. procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu,
e) výši vlastního podílu a případně podílu i dalšího subjektu (např. podpora ČEZ, dotace
z národních zdrojů či zdrojů EU).
2) Max. 5 barevných fotografií (vždy bude minimálně jedna fotografie stavu před realizací projektu
a jedna fotografie po realizaci projektu).
Maximální rozsah přílohy přihlášky je v případě dokumentu WORD 15 stran a v případě PowerPoint
prezentace 15 slides (snímků).

Příjem žádostí: do 31. 5. 2021 do 14 hodin

Vytištěnou přihlášku vč. přílohy, která bude uložena na CD či flash disku, zašle obec v obálce označené
textem „Přihláška do soutěže: Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ na adresu
Jihočeského kraje – Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice nebo předá
na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Do soutěže tak bude zařazena obec, od které bude doručena žádost do stanoveného termínu
(31. 5. 2021 do 14 hodin). Žádost, která bude doručena na adresu či podatelnu Jihočeského kraje
po stanoveném termínu, nebude do soutěže zařazena.

Termín hodnocení žádostí: 1. 6. 2021 - 16. 7. 2021

Hodnotitelská komise: Pětičlenná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a podporovatelů
soutěže.
Komise se bude při hodnocení projektů řídit písemnými pokyny vyhlašovatelů soutěže.
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Vyhlášení výsledků soutěže: 19. 7. 2021 v 11 hodin (tisková konference Jihočeského kraje)
Slavnostní předání ocenění: 24. 9. 2021 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2 v Českých Budějovicích

Ocenění: V rámci soutěže bude uděleno
1. místo - 150 000 Kč (finanční dar na základě darovací smlouvy mezi oceněnou obcí a Spolkem
pro obnovu venkova Jihočeského kraje);
2. místo - 100 000 Kč (finanční dar na základě darovací smlouvy mezi oceněnou obcí a Spolkem
pro obnovu venkova Jihočeského kraje);
3. místo - 50 000 Kč (finanční dar na základě darovací smlouvy mezi oceněnou obcí a Spolkem
pro obnovu venkova Jihočeského kraje).

Mimo výše uvedená ocenění bude ze soutěže Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského kraje
zpracována publikace s nejlepšími projekty Programu obnovy venkova Jihočeského kraje za období
2016-2020.

Příloha č. 1: Přihláška

V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2021

MUDr. Martin Kuba

Ing. Luboš Peterka

hejtman

předseda

Jihočeský kraj

Spolek pro obnovu venkova
Jihočeského kraje
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