RP02-20 Program na podporu obnovy
venkova pro rok 2020

Ing. Marcela Polepilová
Odbor strategického rozvoje kraje
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Dotační tituly, podporovaná opatření a aktivity
programu (1)
DT1 - Projekty na obnovu obecního majetku
 1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na
pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje
 1.2 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů
sloužících jako sportovní/kulturní zařízení či dětská hřiště na pozemcích
v majetku obce
 1.3 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti
zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci

DT2: Projekty na zpracování územních plánů
 2.1: Zpracování návrhu územního plánu obcí
 2.2: Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo
činností státní správy
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Dotační tituly, podporovaná opatření a aktivity
programu (2)
DT3: Projekty na ochranu životního prostředí
 Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na
separovaný sběr odpadů využitím materiálů a výrobků z recyklovaných
odpadů.
 Pořízení obecního mobiliáře s využitím materiálů a výrobků z
recyklovaných odpadů.
 Pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení
sportovišť s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.

DT4: Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území
 Obnova obecního majetku na pozemcích v majetku obce popř.
v majetku Zlínského kraje
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Alokace programu
Celková částka vyčleněná na program:
 43 025 000 Kč
DT1 projekty na obnovu obecního majetku:
 23 805 000 Kč
DT2 projekty na zpracování územních plánů:
 1 000 000 Kč
DT3 projekty na ochranu životního prostředí:
 1 600 000 Kč
DT4 projekty na rozvoj znevýhodněných území:
 16 620 000 Kč
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DT1 – Projekty na obnovu obecního majetku
MÍRA A VÝŠE DOTACE
 Maximální výše dotace - 1 000 000,- Kč
 Minimální výše dotace - 50 000,- Kč
 Míra dotace:
 pro obce do 500 obyvatel: 60 %
 pro obce od 501 do 2 000 obyvatel: 50 %
 v případě multifunkčních objektů v opatření 1.3 pro obce do 500
obyvatel: 30 %
 v případě multifunkčních objektů v opatření 1.3 pro obce od 501
do 2 000 obyvatel: 25 %
tzn. snížená míra dotace se vtahuje na projekt, jehož předmětem je oprava či
rekonstrukce objektu, či společných prostor sloužící nejen kulturním a
volnočasovým aktivitám, ale současně i SDH, místní samosprávě či
školskému zařízení, apod.
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DT2 – Projekty na zpracování územních plánů
MÍRA A VÝŠE DOTACE
 Maximální výše dotace: 250 000,- Kč
 Minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 70 %
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DT3 – Projekty na ochranu životního prostředí
MÍRA A VÝŠE DOTACE
 Maximální výše dotace: 250 000,- Kč
 Minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 70 %
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DT4 – Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněného
území
OBCE SPADAJÍCÍ DO ZNEVÝHODNĚNÉHO ÚZEMÍ:
 Bařice-Velké Těšany

 Chvalnov-Lísky

 Šelešovice

 Cetechovice

 Kunkovice

 Troubky-Zdislavice

 Dřínov

 Nítkovice

 Věžky

 Hoštice

 Prasklice

 Zástřizly

MÍRA A VÝŠE DOTACE
 Maximální výše dotace: 2 000 000,- Kč
 Minimální výše dotace: 50 000,- Kč
 Míra dotace pro obce do 500 obyvatel: 70 %
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Předkládání žádostí
MÍRA A VÝŠE DOTACE
 Příjem žádostí: od 20. 1. do 10. 2. 2020 do 12:00 hod.
 1 žádost pouze na jedno z podporovaných opatření v rámci DT1
(mimo obce podporované v DT4)
 1 žádost pouze na jedno z podporovaných opatření v rámci DT2
 1 žádost na jednu či kombinaci všech podporovaných aktivit
v rámci DT3
 1 či více žádostí na projekt/y, vycházející z rozvojových priorit
obcí vymezeného znevýhodněného území v rámci DT4

 Uznatelnost výdajů (doba realizace projektu):
 od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 v rámci DT1 a DT3
 od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021 v rámci DT2
 od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2020 v rámci DT4
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Okruh způsobilých žadatelů
 DT1:
obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel (mimo obce
podporované v DT4)
 DT2 a DT3:
obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel
 DT4:
obce do 500 obyvatel na území Morkovska (území místní
akční skupiny Hříběcí hory s největším počtem obcí do
500 obyvatel, s nadprůměrným podílem nezaměstnaných
obyvatel oproti průměru Zlínského kraje a s indexem
stáří vyšším než 100)

11

Povinné přílohy žádosti (1)
OBECNÉ
1. Podrobný položkový rozpočet projektu (u DT 1, 2 a 3 nutno zvýraznit výstupy projektu ve
shodě s výstupy, uvedenými v žádostí o poskytnutí dotace, u DT 2 dle přílohy č. 1).
2. Plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci).
3. Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního
ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

DT 1 – SPECIFICKÉ POVINNÉ PŘÍLOHY
1. Stavební povolení (opatřené doložkou právní moci) či jiný doklad dle stavebního zákona (viz
Výzva k předkládání žádostí).
2. Výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků (popř. objektů), na kterých je předmět díla
realizován (nevztahuje se na pozemky ve vlastnictví ZK při realizaci aktivity 1.1). Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky s uvedením vybraného dodavatele (popř. podepsaná
smlouva o dílo).
3. Jednoduchá projektová dokumentace, u MK snímek KM s vyznačením návaznosti MK na
dostupnost služeb v obci.
4. Fotodokumentace současného stavu.
5. Pro aktivitu 1.1 Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní
komunikace, vydané příslušným silničním správním úřadem.
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Povinné přílohy žádosti (2)
DT 2 – SPECIFICKÉ POVINNÉ PŘÍLOHY
1. Výpis usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání ÚP nebo o schválení zadání změny
ÚP nebo zprávy o uplatňování ÚP obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP nebo
schválení úpravy stávající ÚPD.
2. Doklady prokazující průběh výběru projektanta:


vypsání výběrového řízení na základě schváleného zadání;



zveřejnění informace o výběrovém řízení na stránkách ZK;



obeslání min. 3 dodavatelů;



zdůvodnění výběru dodavatele vč. cenové nabídky.

3. Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem.
4. Doklad potvrzující potřebu změny ÚP vyvolané požadavkem státní správy (u změny ÚP).
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Povinné přílohy žádosti (3)
DT 3– SPECIFICKÉ POVINNÉ PŘÍLOHY
1. Výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků, na kterých je předmět díla realizován
včetně katastrální mapy s vyznačením míst/a realizace předmětu díla.
2. Fotodokumentace současného stavu.

DT4 – SPECIFICKÉ POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
1. Stavební povolení (opatřené doložkou právní moci), eventuálně ohlášení stavby,
veřejnoprávní smlouva (opatřená doložkou účinnosti), certifikát autorizovaného inspektora,
popř. územní rozhodnutí nebo územní souhlas v případě, že stavba či změna stavby další
povolení či souhlas nebude vyžadovat ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků (popř. objektů), na kterých je předmět díla
realizován (nevztahuje se na pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje).
3. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s uvedením vybraného dodavatele (popř.
podepsaná smlouva o dílo).
4. Fotodokumentace současného stavu.
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Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2019
rok

č. programu

částka vyčleněná
na podprogram

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

PF 01-04
PF 02-05
PF 02-06
PF 02-07
PF 02-08
PF02-09
PF02-10
PF02-11
PF02-12
PF02-13
PF02-14
PF02-15
RP02-16
RP02-17
RP02-18
RP02-19

30,1 mil. Kč
31 mil. Kč
39,45 mil. Kč
44,65 mil. Kč
52,75 mil. Kč
52,75 mil. Kč
32,452 mil. Kč
30,882 mil. Kč
35,742 mil. Kč
23,086 mil. Kč
20,9 mil. Kč
26,9 mil. Kč
28,35 mil. Kč
27 mil. Kč
40 mil. Kč
49,330 mil. Kč

61,7 mil. Kč
47,8 mil. Kč
45,9 mil. Kč
54,5 mil. Kč
95,84 mil. Kč
88,28 mil. Kč
48,95 mil. Kč
42,42 mil. Kč
48,213 mil. Kč
25,867 mil. Kč
24,319 mil. Kč
25,283 mil. Kč
48,52 mil. Kč
49,06 mil. Kč
57,57 mil. Kč
42,268 mil. Kč

565,34 mil. Kč

806,488 mil. Kč

celkem

požadovaná
částka

počet
žadatelů

počet
% uspokojených
příjemců
žadatelů

156
118
125
222
215
175
119
110
120
61
78
71
89
86
103
60

75
78
109
178
146
111
91
87
103
55
65
71
52
51
69
60

48,08
66,10
87,20
80,18
67,91
63,43
76,47
79,09
85,83
90,16
83,33
100
58,43
59,30
66,99
100

1 908

1 401

73,43
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Kontaktní osoby
Administrativní dotazy:
Ing. Marcela Polepilová
Odbor strategického rozvoje kraje
Tel.: +420 577 043 831
e-mail: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz
Odborné dotazy k DT2:
Ing. Marcela Vavříková
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Tel.: +420 577 043 462
e-mail: marcela.vavrikova@kr-zlinsky.cz
Odborné dotazy k DT3:
Ing. Jana Káčerová
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel: +420 577 043 383
e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

