Dotace na územně plánovací činnost
Porada pořizovatelů
11/2018

OÚPSŘ

Dotace na ÚPČ – Národní program

Národní program „Podpora územně plánovacích činností obcí“
(2016-2020)
Dotační titul „Územní plán“
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
IO/IROP, nebo z Programu rozvoje venkova)
Výzva pro rok 2019 vyhlášena 5. 11. 2018
Příjem žádostí od 5. 11. 2018 do 31.1.2019 do 12 h na podatelnu MMR

Celková alokace 20 mil. Kč
Státní rozpočet 80 % z uznatelných nákladů (max. 400 tis. Kč na jeden územní
plán), příjemce 20 %
03.12.2018
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Dotace na ÚPČ – Národní program

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.
schválené zadání územního plánu

Uznatelné náklady
•

•

•
•

výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem (etapy: návrh ÚP
pro společné jednání, vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a návrh
ÚP pro veřejné projednání)
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
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Dotace na ÚPČ – Národní program

Dokumenty k žádosti
• prohlášení obce o bezdlužnosti
• uzavřená smlouva s projektantem (popř. zhotovitelem
dokumentace SEA)
• výběr projektanta
• doklad o zajištění pořízení ÚP
• autorizační osvědčení projektanta/ zhotovitele dokumentace SEA
• usnesení ZO / ZM o schválení zadání + schválené zadání
• prohlášení o vlastních zdrojích na dofinancování ÚP
• doklad o dotaci z kraje (pokud je přiznána)
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Architektonické a urbanistické soutěže

Dotační titul „Architektonické a urbanistické soutěže“
Cílem programu je:
•

přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace
na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

•

zajistit kvalitnější výběr projektantů architektonických a urbanistických děl

•

zvýšit počet těchto soutěží v ČR

•

plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury ČR

Příjemce dotace jsou obce.
Výzva pro rok 2019 vyhlášena 5. 11. 2018
Příjem žádostí od 5. 11. 2017 do 15. 2. 2019 do 12 h na podatelnu MMR
Celková alokace 5 mil. Kč

Státní rozpočet až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených
v soutěžních podmínkách, max. 400 tis. Kč na jednu soutěž
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Architektonické a urbanistické soutěže

Uznatelné náklady
• náklady na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách
(ostatní náklady spojené s uspořádáním soutěže jsou neuznatelné – např.
náklady na přípravu soutěže, zajištění vyhlášení soutěže v tisku, na jednání
poroty apod.)

Podmínky dotace
•
•
•
•

vyhlašovatelem soutěže je obec
jedná se o otevřenou (veřejnou) soutěž
soutěž je v souladu se soutěžním řádem ČKA a komora ji uznala jako
regulérní a vydala doložku regulérnosti soutěže
v soutěžních podmínkách jsou uvedeny předpokládané investiční
náklady záměru včetně způsobu jejich stanovení
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Architektonické a urbanistické soutěže

Dokumenty k žádosti
•
•
•
•
•
•
•

prohlášení obce o bezdlužnosti
dokument soutěžních podmínek
doložka regulérnosti soutěže vydaná ČKA
usnesení zastupitelstva nebo rady obce o schválení uspořádání soutěže
doklad o finančních prostředcích ve výši předpokládaných celkových
nákladů na uspořádání soutěže (včetně cen a odměn)
zmocnění k podpisu žádosti o dotaci
doklad o případně jiné dotaci (pokud byla přiznána)
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Kontaktní osoby

Za oba vyhlášené programy jsou kontaktními osobami z MMR:
•
•
•
•

Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz
Ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz
Mgr. David Lenk, 224 862 136, David.Lenk@mmr.cz
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz
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Dotace na ÚPČ

Krajské dotace
Zásady ZK Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina č. 08/17 ze
dne 28.3.2017 jsou zrušeny s účinností od 1. 1. 2019
Od 1. 1. 2019 budou dotace na územně plánovací činnost
poskytovány z Fondu Vysočiny.

Programy budou vyhlašovány každý rok.
V roce 2019 bude program „Územní plány 2019“ vyhlášen na
jednání zastupitelstva kraje dne 29. 1. 2019.

03.12.2018
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Dotace na ÚPČ

Celková alokace : 3 200 000,- Kč
Vyhlášení předpokládáme 11. 3. 2019 příp. 18. 3. 2019
Sběr žádostí od 11. 3. 2019 do 29. 3. 2019 příp. o týden posunuto
Předložení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace
předpokládáme v květnu 2019.
Odevzdání dokumentace projektantem cca do 30. 6. 2020.
Výše dotace:
Dohodnutá cena za návrh ÚP pro
společné jednání v Kč

Max. výše dotace v %

do 200 000,- Kč
od 200 001,- Kč do 400 000,- Kč
od 400 001,- Kč

75 %
50 %
25 %

03.12.2018

Max. výše dotace v Kč
150 000,- Kč
200 000,- Kč
250 000,- Kč
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Dotace na ÚPČ

Uznatelné náklady
•
•

•
•

dokumentace návrhu územního plánu pro společné jednání,
vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území,
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA)
včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu Natura 2000,
v případě potřeby nezbytné náklady na pořízení mapových
podkladů - digitalizace mapových podkladů,
daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud nemá u
zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného
projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nebo není
plátcem DPH).
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Dotace na ÚPČ

Doklady k žádosti:
•
•

•

kopie usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu.
doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů – viz samostatný formulář, který je
zveřejněn se žádostí o poskytnutí dotace.
kopie smlouvy o dílo uzavřené s projektantem na zpracování
předmětného územního plánu. Ve smlouvě o dílo s projektantem bude
uveden text: Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou
digitálního zpracování územních plánů pro Kraj Vysočina (MINIS).
Výkresová a textová část jednotlivých etap územního plánu bude
odevzdána ve formátu *.pdf a *.doc. Digitální data čistopisu územního
plánu budou zpracována dle metodiky MINIS a odevzdané v ArcGIS.
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Závěr

Děkuji za pozornost
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