Podprogram na podporu obnovy venkova 2015
1.

Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností

1.1 Soulad se strategickými dokumenty kraje
Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 – 2020 pilíř 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj
venkova, cíl 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, 2013 – 2016 (PRÚOZK), pilíř 3. Efektivní
infrastruktura a rozvoj venkova.
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 – 2015.
Od roku 2004 přešla dotační podpora obnovy venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je
realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova (dále jen POV) je
vyhlašován v souladu se směrnicí SM/14 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu
a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje.
1.2 Historie POV ve Zlínském kraji
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2014
částka
č.
vyčleněná na
požadovaná
rok
podprogramu
podprogram
částka

počet
žadatelů

počet
příjemců

%
uspokojených
žadatelů

2004 PF 01-04

30,1 mil. Kč

61,7 mil. Kč

156

75

48,08

2005 PF 02-05

31 mil. Kč

47,8 mil. Kč

118

78

66,10

2006 PF 02-06

39,45 mil. Kč

45,9 mil. Kč

125

109

87,20

2007 PF 02-07

44,65 mil. Kč

54,5 mil. Kč

222

178

80,18

2008 PF 02-08

52,75 mil. Kč

95,84 mil. Kč

215

146

67,91

2009 PF02-09

52,75 mil. Kč

88,28 mil. Kč

175

111

63,43

2010 PF02-10

32,452 mil. Kč

48,95 mil. Kč

119

91

76,47

2011 PF02-11

30,882 mil. Kč

42,42 mil. Kč

110

87

79,09

2012 PF02-12

35,742 mil. Kč

48,213 mil. Kč

120

103

85,83

2013 PF02-13

23,086 mil. Kč

25,867 mil. Kč

61

55

90,16

2014 PF02-14
celkem

20,9 mil. Kč
393,762 mil. Kč

24,319 mil. Kč
583,789 mil. Kč

78
1 499

65
1 098

83,33

-

-

-

podpora byla poskytována formou dotace, nebo dotace a návratné finanční výpomoci a
v jednotlivých letech se měnil počet a zaměření jednotlivých dotačních titulů, včetně výše a míry
podpory;
podporovány byly aktivity realizované na majetku obce: opravy a rekonstrukce venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejného prostranství včetně obnovy a
zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště, místní komunikace,
cyklistické a pěší stezky, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas, transformace nevyužitých objektů na
nové využití;
v roce 2008 byly do podprogramu začleněny projekty na zpracování územních plánů.
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1.3 Přínosy podprogramu
Finanční prostředky podprogramu jsou jedním z nástrojů k naplňování vize Strategie rozvoje venkova:
„Živý, rozmanitý a rozvíjející se venkov Zlínského kraje - prostor pro kvalitní život lidí, pro úspěšné
podnikání a konkurenceschopné zemědělství, atraktivní pro návštěvníky.“

2.

Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované
strategie

Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru
podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních
plánů.
Zvolená strategie pro dosažení cílů podprogramu vychází ze znalosti současné situace dotační politiky
v České republice, ze skutečnosti vyčerpaných zdrojů vyčleněných na rozvoj venkova v rámci
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava a připravenosti k čerpání v rámci kohezní politiky 2014+. Zaměření
dotačních titulů bylo nastaveno v souladu se Zastupitelstvem Zlínského kraje schválenou Strategií
rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 a potřebami obcí do 2000 obyvatel, vyplývajících
z dotazníkového šetření, které bylo znovu realizováno v roce 2013 s cílem prověřit aktuální dotační
požadavky obcí. Podporovatelné aktivity byly modifikovány v zájmu efektivního a hospodárného
využití alokace POV v následujících letech. Prostřednictvím elektronického dotazníku, který vyplnilo
40,6 % obcí do 2000 obyvatel, byly zjištěny aktuální potřeby obcí. Do podprogramu jsou zařazeny
aktivity, kterým obce přiřadily nejvíce preferenčních bodů.
Podprogram současně reflektuje na potřebu tvorby nových územních plánů, které dle novely zákona
č. 183/2006 Sb., dále jen Stavební zákon, pozbývají platnosti 31. prosince 2020. Ze současného
počtu 307 obcí Zlínského kraje má podle výše citovaného zákona vydaný územní plán 193 obcí a 66
obcí má územní plán ve stavu rozpracovanosti. Zbývajících 48 obcí z celkového počtu nezahájilo
práce na návrhu územního plánu (z toho 29 obcí k měsíci říjnu 2014 nemá schváleno zadání
územního plánu, což je podmínkou pro podání žádosti do POV).

3.

Podporované aktivity

Podprogram na podporu obnovy venkova 2015 bude realizován ve 2 dotačních titulech.
Dotační titul č. 1
Projekty na obnovu obecního majetku
aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné

zeleně na pozemcích v majetku obce
 Revitalizace a obnova veřejných prostranství (komplexní úpravy veřejných prostranství včetně
výsadby zeleně).
Nezbytné podmínky realizace projektů
Předmětem realizace projektu nemůže být pouze realizace parkovacích ploch nebo chodníků. Do
revitalizace veřejných prostranství není možno zahrnout opravu, rekonstrukci či výstavbu objektů
(tzn. objekty občanské vybavenosti, včetně památníků a soch, v případě revitalizace hřbitovních
areálů pak smuteční síň, márnice, včetně kolumbárií apod.). Realizované projekty musí tvořit souvislý
či navazující celek (není možné realizovat dílčí části na různých místech v obci v rámci jednoho
projektu).
1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích
v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje
 Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd,. popř. podél silnic, které slouží
k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.
 Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či
zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy.
aktivita:
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Nezbytné podmínky realizace projektů
Předmětem podpory není výstavba místní komunikace k lokalitám pro novou výstavbu bytových a
rodinných domů. Realizace parkovacích ploch je možná pouze v návaznosti na realizovanou místní
komunikaci. Navazující úprava veřejného prostranství včetně výsadby zeleně bude podporována
pouze v míře bezprostředně vyvolané investicí do místní komunikace. Do pěti let nelze do pořízené
investice zasahovat z důvodu realizace nových inženýrských sítí. Zásah je možný pouze v případě
oprav stávajících sítí. Předmětem podpory současně není pouze výměna či oprava povrchu místní
komunikace. Realizované projekty musí tvořit souvislý či navazující celek (není možné realizovat dílčí
části na různých místech v obci v rámci jednoho projektu).
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
 Zpracování návrhu územního plánu obcí.
Investiční dotace - jedná se o rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbu, při níž je majetek
zhodnocován (zde je mimo jiné zahrnuto i zpracování územních plánů).
Neinvestiční dotace - jedná se o opravu a udržování, při níž nedochází ke zhodnocení majetku,
pouze k jeho údržbě.
Rekonstrukcí se rozumí stavební zásahy do pozemní komunikace, které mají za následek změnu
jejího účelu nebo technických parametrů (např. zvýšení únosnosti podloží, odvodnění, rozšíření
stávající šířky, prodloužení délky, změna účelu místní komunikace apod.).
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku (např. výšková
úprava komunikace, osazení chybějících obrubníků a krajníků, osazení bezpečnostních zábran,
osazení signálních pásů nebo vodících linií pro nevidomé, doplnění chybějících sjezdů apod.).
Opravou se rozumí odstraňování fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku
do předchozího a provozuschopného stavu. Uvedením majetku do provozuschopného stavu se
rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady.

4.

Indikátory podprogramu

Vstup: 25 400 000,- Kč dotační titul č. 1
1 500 000,- Kč dotační titul č. 2 (s čerpáním dotace v roce 2016)
Předpokládané výstupy:
Počet revitalizovaných veřejných prostranství.................. 25
Počet zrekonstruovaných a nových místních komunikací................................... 25
Počet podpořených projektů se zpracovaným návrhem územně plánovací dokumentace…… 10

5.

Finanční rámec podprogramu a forma podpory

Podpora bude poskytována v rámci dotačního titulu č. 1 a č. 2 formou dotace
Dotační titul č. 1
Projekty na obnovu obecního majetku
Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné
zeleně na pozemcích v majetku obce
minimální výše dotace
50 000,- Kč
maximální výše dotace
1 000 000,- Kč
 Míra dotace pro obce do 500 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
40%
dotace Zlínského kraje maximálně
60%
 Míra dotace pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
50%
dotace Zlínského kraje maximálně
50%
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Míra dotace pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
60%
dotace Zlínského kraje maximálně
40%

Aktivita: 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích
v majetku obce popř. v majetku Zlínského kraje
minimální výše dotace
50 000,- Kč
maximální výše dotace
1 000 000,- Kč
 Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
60%
dotace Zlínského kraje maximálně
40%
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
minimální výše dotace
40 000,- Kč
maximální výše dotace
250 000,- Kč
 Míra dotace:
vlastní prostředky žadatele minimálně
dotace Zlínského kraje maximálně

50%
50%

Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.

6.

Příjemci dotace a územní vymezení

Příjemci dotace:
obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel
Žadatel může podat:
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 1
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 2
Územní vymezení: území Zlínského kraje

7.

Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu na
podporu obnovy venkova

Schválení rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 10. 12. 2014
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje – 12. 1. 2015
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace – 13. 1. 2015
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí dotace u dotačního titulu č. 1 do 13. 2. 2015
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí dotace u dotačního titulu č. 2 do 31. 3. 2015
Schválení dotací Zastupitelstvu Zlínského kraje u dotačního titulu č. 1 – 29. 4. 2015
Schválení dotací v Zastupitelstvu Zlínského kraje u dotačního titulu č. 2 – 24. 6. 2015
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 1 do - 30. 11. 2015
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 2 do - 30. 11. 2016
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