
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

tajemnice soutěže

Ing. Miroslava Tichá

Vesnice roku 
a Podpora obnovy a 
rozvoje venkova

První ročník soutěže v roce 1995 

– „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“

Cílem sout ěžěžěžěže je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní
programů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. 

Sout ěžěžěžěž Vesnice roku

Vyhlašovatelé sout ěžěžěžěže 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Spolek pro obnovu venkova ČR
Svaz měst a obcí ČR 

Spoluvyhlašovatelé sout ěžěžěžěže: 

Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení, Sdružení místních 
samospráv ČR

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé
Soutěže se může zúčastnit obec 

vesnický charakter 

6 200 obyvatel 

strategický dokument zabývající se rozvojem 
obce nebo program obnovy vesnice / rozvoje 
územního obvodu 

273 přřřřihlášených obcí v tomto roce

Úččččastníci sout ěžěžěžěže

Krajské kolo 

Zlatá stuha – za vít ěěěězství v krajském kole

Modrá stuha – za společenský život

Bílá stuha – za práci s mládeží

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Oranžžžžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Celostátní kolo 

1. místo a titul „Vesnice roku 2013“

2. místo 

3. místo 

Organizace sout ěžěžěžěže a ocen ěěěění

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit 
obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram 
předpokládá participaci obyvatel venkova, 
občanských spolků a sdružení při obnově jejich 
obce v souladu s místními tradicemi. 

Přřřříjemci dotace obce do 3 tis. obyvatel 

svazky obcí

Podpora obnovy a rozvoje venkova



Dotačččční tituly

DT č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

DT č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

DT č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

DT č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

NOVINKA
DT č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

– bude letos, pro rok 2014, opět vyhlášen

Dotačččční tituly

571

DT/žžžžádosti podané schválené podané schválené

DT č. 1 63 63 61 61

DT čččč. 2 1 136 318 1 071 214

DT č. 3 80 44 76 35

DT čččč. 4 359 146

celkem 1638 1208

2012 2013

Rok státní rozpo ččččet (v K čččč) 

2012 160 000 000,-

2013 100 000 000,-

2014 80 000 000,- původní návrh č. 1 

65 000 000,- původní návrh č. 2  

2014 115 000 000,- nový návrh

Finance ze státního rozpo ččččtu

max. výše dotace 400 000,- Kč

min. spoluúčast 30% 

dotace na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, 
předškolní zařízení, kulturní zařízení apod.), 

- úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

- rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity 
(hřiště, klubovny, cyklostezky, in-line dráhy, naučné stezky apod.).

DT čččč. 2 – Podpora zapojení d ěěěětí a mláde žžžže 
do komunitního žžžživota v obci

Dotace na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, 
kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, 
hřbitovy, drobné stavby); 

- obnovu a zřizování veřejné zeleně; 

- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a 
veřejného osvětlení; 

- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce 
v souvislosti s umístěním v soutěži. 

DT čččč. 1 – Podpora vít ěěěězůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice 
roku

DT čččč. 1 – Podpora vít ěěěězůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice 
roku

stuha / dotace

původní - snížený - 
návrh pro vítěze 2013

NOVÝ návrh pro 
vítěze 2013

1. místo* v celostátním kole - Vesnice roku 2013 1 000 000 2 000 000

2. místo* v celostátním kole 950 000 1 900 000

3. místo* v celostátním kole 900 000 1 800 000

Zlatá stuha* - vítěz krajského kola 500 000 1 000 000

Modrá stuha 300 000 600 000

Bílá stuha 300 000 600 000

* součet dotace za krajské a celostátní umístění



Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013 Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013 Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013 Vyhlášení výsledk ůůůů sout ěžěžěžěže Vesnice roku 2013



3. místo – Dolní Újezd, Pardubický kraj
Dva tisíce obyvatel Dolního 
Újezdu, včetně dvou místních 
částí Jiříkova a Václavky, se 
může pyšnit velkou pospolitostí
a zapojením lidí do všech 
činností obce, kulturního a 
hlavně sportovního života. 
V těchto oblastech je věnována 
velká péče mládeži i díky 
výborné spolupráci s místní
mateřskou, základní a 
uměleckou školou. Všestranná
činnost obce vede všechny 
občany k poznání o lidské
práci, ale také ke zlepšení
životního prostředí. 

2. místo – Holovousy, Královéhradecký kraj
Obec Holovousy založila svou 
obnovu a rozvoj na místní
tradici. Rozvíjí své velké
ovocnářské téma – pěstování
holovouského malináče, ale 
samozřejmě nejen to. Na první
pohled vás osloví komplexně
zrevitalizovaná veřejná
prostranství tří místních částí, 
včetně nové budovy obecního 
úřadu sloužící také jako 
regionální centrum. Ojedinělá je 
aktivita obce a občanských 
sdružení, která vede k úspěšné
materiální i duchovní záchraně
kostela sv. Bartoloměje 
v Chodovicích.

Vesnice roku 2013 – Jeseník nad Odrou, 
Moravskoslezský kraj

Jeseník nad Odrou je téměř dvou tisícová obec 
tvořená čtyřmi místními částmi na hranici Sudet a 
Moravy. 
Z větší části lidé přesídlení z Valašska převzali na 
sebe odkaz místa a svých předchůdců a dokázali 
zde vytvořit společenství lidí, které se navzájem 
baví, společně žije a pomáhá si. 
Všechny místní části spojují a stmelují aktivní
občané, ale také cesty znovu doplněné o aleje 
ovocných stromů. Místo jejich zpracování jejich 
plodů, pálenice, je společným místem záměru 
obnovy využití Jesenické kyselky a je také jedním 
z míst společného setkávání všech občanů.
Ať už navštívíte Blahutovice, Polouvsí, Hůrku nebo 
Hrabětice, najdete život a pospolitost osadní, ale 
také „jesenickou“. 
Spolupráce a partnerství je heslo, kterým žije celá
obec. 

Ing. Miroslava Tichá

tajemnice soutěže 

Miroslava.Ticha@mmr.cz

www.mmr.cz

www.vesniceroku.cz

www.facebook.com/vesniceroku.cz

Děkuji za pozornost.


