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Podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ –
117D0510
Dotační titul „Územní plán“ (nové územní plány)
Příjemce obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které
pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení
návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova )
Celková alokace 20 mil. Kč pro rok 2017
Státní rozpočet 80 % z uznatelných nákladů (max. 400 tis. Kč na jeden
územní plán), příjemce 20 %
Výzva pro rok 2017 od 17.10.- 30.12. 2016 (do 12 hod.)

Podmínky dotace




obce, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán
schválený před 1. 1. 2007
je smluvně zajištěno zpracování územního plánu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
schválené zadání územního plánu

Uznatelné náklady






výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem (etapy:
návrh ÚP pro společné jednání a návrh ÚP pro veřejné projednání)
případné výdaje na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních
plánů ve vektorové formě provedené projektantem
daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu

Zahájení/ukončení akce/projektu
 Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánu je
datum schválení zadání územního plánu
 Datem ukončení realizace akce na pořízení územních plánů je
datum předání upraveného návrhu územního plánu pro veřejné
projednání pořizovateli

Financování akce/projektu
 Víceleté financování – finanční bilance investiční/neinvestiční
 Forma ex ante/ex post
 Finanční prostředky budou uvolňovány na základě originálu faktur +
originálu předávacího protokolu
 Zpětné proplácení faktur není možné

Náležitosti žádosti
Metodický pokyn - www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace
Žádost
–
elektronické
podání
prostřednictvím
DIS
ZAD
(https://www3.mmr.cz/zad) + vytištěné a podepsané doručit do
podatelny MMR!!!
Přílohy žádosti:
1. Prohlášení žadatele o závazcích
2. Smluvní zajištění nákupu služeb
3. a) Čestné prohlášení – ZMR; b) doklady VZ
4. Kvalifikační požadavky pořizovatele
5. Kvalifikační předpoklady projektanta
6. Usnesení zastupitelstva o schválení zadání ÚP (včetně kopie
schváleného zadání ÚP)
7. Prohlášení o vlastních zdrojích



Časté chyby u žádosti:










Schválené zadání x návrh zadání
Ve smlouvě Vyhodnocení vlivů x v zadání ne
Datum vydání platného ÚP x změny ÚP
Absence uvedení částky s DPH/ s částkou za VVURÚ
Předpokládané termíny pro SJ a VP
Návrh pro VP je zároveň ukončením realizace akce
Celkové uznatelné náklady akce x Celková cena ÚP
Celková cena dotace je 80% z celkových uznatelných nákladů
Bilance pouze jedna – určit investiční/neinvestiční

Kontaktní osoby





Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz
Ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz
Ing. Ilona Machatová, 224 862 245, Ilona.Machatova@mmr.cz
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz

Děkujeme za pozornost.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 862 277
www.mmr.cz

