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Dotazník k dotačnímu programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji
- příprava pro rok 2020

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil s prosbou o spolupráci při hodnocení letošního ročníku dotačního
programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji, ve kterém jsme schválili 358 dotací z 557
podaných žádostí v objemu necelých 55 mil. Kč, které byly z rozpočtu JMK na dotační program
vyčleněny. V letošním roce byl program rozšířen o dva dotační tituly, které jsou zaměřeny na
kombinovanou podporu, a to z Ministerstva pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje. Všechny obce,
které byly se svou žádostí o dotaci na ministerstvu úspěšné a podaly žádost rovněž k nám, byly dotací
z rozpočtu kraje podpořeny. Bylo to 24 dotací s celkovou výší téměř 6 mil. Kč, což odpovídá našemu
předpokladu, který jsme formou předběžného limitu v dotačním programu stanovili. V rámci příprav
dotačního programu pro rok 2020, bych Vás rád požádal o vyplnění dotazníku, který je přílohou. V
tomto roce máte příležitost přispět svými podněty a podílet se tak na návrzích a případných změnách
uvedeného dotačního programu.
Předmětný dotační program je určen především pro obce do 3 tisíc obyvatel a svazky obcí. Jelikož jsou
obce členy dobrovolných svazků obcí, je dotazník určen také pro tyto organizace. V případě, že
předsedáte svazku obcí, můžete dotazník vyplnit celkem dvakrát. Jedenkrát za obec a jedenkrát za
svazek obcí.
Rád bych od Vás získal zpětnou vazbu k letošnímu dotačnímu programu, ať už jste s programem
spokojeni či nikoliv, jakékoliv konkrétní připomínky a náměty přivítám. Vaše odpovědi očekávám do
30.08.2019. Případné dotazy zodpoví pracovník oddělení rozvoje venkova a zemědělství, odboru
regionálního rozvoje Ing. Marek Dvořák, tel.: 541 652 377, e-mail: dvorak.marek@jmk.cz.
Odkaz na dotazník:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZsCLQQAbrUqtmJ6tlbsmqbbZ8OyqZXxJiAm4
5lYpp0JUM0FIUUoyRDhLUEVIOFBFVVhYTVRHTjIyRC4u

