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Program pro poskytování dotací 
na podporu úpravy vnitrobloku 

pro období duben 2022 – listopad 2022 

I.  Vymezení pojmů  
1. Vnitroblokem se rozumí nezastavěná plocha jednoho či více pozemků, která: 

a. se nachází na území městského obvodu Pardubice I, 
b. je (z převážné části) uzavřena zástavbou domů. 

2. Dotčeným pozemkem je pozemek, 
a. na němž se nachází vnitroblok nebo část vnitrobloku, 
b. je určen k užívání obyvatelům přilehlých bytových domů. 

II.  Účel poskytnutí peněžních prostředků, 
důvod podpory, celkový objem peněžních prostředků, výše dotace 

 
1. Účelem dotace je revitalizace vnitrobloků takovým způsobem, aby došlo k rozšíření 

venkovních ploch vhodných pro odpočinek obyvatel městského obvodu Pardubice I, 
obnově či rozšíření venkovních ploch s vegetací, která má pozitivní vliv na městské 
mikroklima a aby došlo k posílení sousedských a mezigeneračních vztahů. 

2. Důvodem podpory účelu podle odst. 1 je plnění úkolů územních samosprávných celků, 
jež mimo jiné spočívají v péči o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů, 
zejména pak uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví. 

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu je 300.000 Kč. 

4. Maximální výši dotace v jednotlivém případě činí 50.000 Kč, nejvýše však 70 % 
odhadovaných nákladů projektu. 

III.  Okruh způsobilých žadatelů 
Způsobilým žadatelem je fyzická či právnická osoba s výjimkou příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Pardubice. 

IV.  Podání žádosti 
1. Žádosti se budou přijímat od 20. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 
2. Žádost o udělení dotace se doručuje Úřadu městského obvodu Pardubice I.  

V. Podmínky dotace 
1. Z poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti hradit  

zejména následující výdaje vynaložené výhradně pro účely realizace projektu na 
dotčeném pozemku nebo dotčených pozemcích: 

a. pořízení stromů, keřů, sazenic a semen květin a trávy, zeminy,  
b. ošetření stávající vegetace (např. prořez stromů), 
c. pořízení mobiliáře (např. lavičky, stolky, hrací prvky, krmítka pro ptactvo), 
d. materiál na vybudování či údržbu cestiček. 
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2. V rámci tohoto programu lze poskytnout dotaci ve vztahu ke konkrétnímu dotčenému 
pozemku pouze jednou. 

3. Žádost se může týkat jednoho či více dotčených pozemků. 
4. Projekt musí být realizován do 30. 11. 2022. 
5. Cíle projektu musí být naplňovány alespoň po dobu 2 let.  
6. Dotace bude poskytnuta po dokončení projektu na základě kontroly ze strany 

poskytovatele dotace a předložení vyúčtování nákladů spolu s příslušnými doklady. 
7. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

VI.  Obsah žádosti 
1. Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat: 

a. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel 
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo 
osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b. požadovanou částku, 
c. účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d. dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
e. odůvodnění žádosti, 
f. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

i. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení, 

ii. osob s podílem v této právnické osobě, 
iii. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g. seznam příloh žádosti, 
h. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele, v případě zastoupení na základě plné 

moci i plnou moc. 
2. K žádosti musí být přiložen: 

a. projekt s náležitostmi dle odst. 3, 
b. v případě, že je žadatelem právnická osoba, výpis platných údajů o právnické 

osobě z veřejného rejstříku, 
c. doklad o tom, že je žadatel oprávněn na dotčeném pozemku nebo dotčených 

pozemcích projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost; žadatel, který je výlučným 
vlastníkem dotčeného pozemku (dotčených pozemků), a jeho vlastnické právo 
není ve vztahu k realizaci a udržitelnosti projektu nijak omezeno, namísto toho 
předloží čestné prohlášení o tom, že jeho vlastnické jeho vlastnické právo není ve 
vztahu k realizaci a udržitelnosti projektu není nijak omezeno, 

d. čestné prohlášení žadatele, že není zahájeno exekuční řízení, v jehož důsledku 
by mohl být postižen jeho majetek a že není dlužníkem v insolvenčním řízení. 

3. Projekt musí obsahovat: 
a. identifikaci dotčeného pozemku nebo dotčených pozemků, 
b. uvedení právního titulu, na základě kterého je žadatel oprávněn projekt na 

dotčeném pozemku (dotčených pozemcích) realizovat a zajistit jeho udržitelnost, 
c. popis stávajícího a cílového stavu dotčeného pozemku včetně fotodokumentace 

stávajícího stavu (lze též přiložit nákresy, schémata), 
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d. charakteristika uživatelů (zejména počet bytů, alespoň přibližný počet obyvatel, 
orientační věková struktura obyvatel, právní tituly obyvatel k užívání dotčeného 
pozemku), 

e. způsob realizace projektu, 
f. časový harmonogram projektu, 
g. materiální a personální zajištění projektu, 
h. vyčíslení odhadovaných nákladů na realizaci projektu, rozčleněné podle 

pořizovaných věcí a služeb. 

VII. Hodnotící kritéria 
1. Nebude vyhověno žádosti o dotaci, která: 

a. nebude podána ve stanovené lhůtě, 
b. nebude splňovat obsahové náležitosti, 
c. neodpovídá účelu a podmínkám tohoto programu. 

2. Při hodnocení žádosti bude posuzováno: 
a. míra plnění účelu dotace (zejména počet možných uživatelů, míra 

rozšíření/revitalizace zeleně, dlouhodobost přínosu projektu), 
b. personální a materiální zajištění realizace projektu, 
c. přiměřenost nákladů k zamýšlenému cíli, 
d. podíl spolufinancování projektu ze strany žadatele, 
e. soulad cílového stavu s jinými dotčenými pozemky v témže vnitrobloku, případně 

provázanost s jinými projekty týkající se ostatních dotčených pozemků v témže 
vnitrobloku. 

VIII.  Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
O žádosti bude rozhodnuto do 31. srpna 2022. 


