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11. 5. 2022

žadatelé o dotace v roce 2022

Věc: Národní dotační programy pro rok 2022
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
z pověření místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj pana Ivana Bartoše
si Vám dovolujeme poděkovat za podání žádosti o dotaci na rok 2022. Vnímáme, že je pro Vás
tato žádost podstatná a že očekáváte její vyhodnocení. Stejně tak pro Ministerstvo pro místní
rozvoj je důležité podpořit rozvoj obcí a měst v naší zemi. Vašich zkušeností si velmi vážíme,
přijímáme objektivní a konstruktivní kritiku, na kterou aktivně reflektujeme, a současně jsme
otevřeni produktivní komunikaci s Vámi jako partnery.
Pro letošní rok nám v národních dotačních programech dorazilo téměř 3 800 žádostí o dotace
s požadovaným finančním objemem bezmála 12 miliard korun. Aktuální alokace, částka
připravená v rozpočtu ministerstva, dle mantinelů státního rozpočtu, na žádosti v rámci programu
Podpora rozvoje regionů 2019+ a programu Podpory bydlení (Technická infrastruktura), činí 2,1
miliardy korun. To znamená, že bude možné bohužel podpořit jen zlomek žádostí.
Všechny podané žádosti prochází formální kontrolou a následně věcným hodnocením, a to
v souladu s podmínkami příslušného programu. Aktuálně je vyhodnoceno 75 % žádostí o dotace,
přičemž naši kolegové dělají maximum pro to, aby konečné vyhodnocení a zveřejnění výsledků
bylo dle avizovaných termínů v harmonogramu výzev, tj. do konce května, případně na začátku
června, a to právě s ohledem na množství podaných žádostí o dotace.
Intenzivně se také snažíme zajistit navýšení finančních prostředků na programy pro podporu
samospráv už v tomto roce. Přestože je státní rozpočet velmi napjatý, místní rozvoj má být
výraznou prioritou i v této nelehké době.
Současně probíhá revize jednotlivých národních dotačních programů, a to s cílem koncentrovat
finanční prostředky do výzev s nejexponovanějším zaměřením.
Upřímně Vám děkujeme za Vaši práci, kterou pro samosprávy vykonáváte, a vážíme si Vaší
spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
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