Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
pro Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve
Zlínském kraji vyhlášená Zlínským krajem (dále jen „Výzva“)
1. Referenční číslo PF03-11
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) Stručný popis projektových aktivit: předprojektová dokumentace projektů regenerace
brownfields – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného
záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
(b) Územní vymezení: území Zlínského kraje
(c) Nejzazší datum pro ukončení realizace projektů v rámci podprogramu: 30. 11. 2012
3. Celková částka pro tuto Výzvu

2 000 000 Kč

4. Minimální a maximální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:

100 000 Kč

(b) Maximální částka podpory na 1 projekt:

500 000 Kč

(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena
z Programového fondu (maximální míra podpory):
80 %
Požadovaná, schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisíce dolů.
Podpora bude poskytována jako podpora de minimis.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
5. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
5.1. Způsobilost žadatele
Aby žadatelé mohli získat podporu, musí splňovat tyto základní podmínky:
 být obcí Zlínského kraje, právnickou nebo fyzickou osobou a současně být
vlastníkem, spoluvlastníkem nebo dlouhodobým nájemcem lokality brownfields o
velikosti nejméně 0,5 ha,
(dlouhodobý nájemce = uzavřený nájemní vztah na dobu min. 5 let od podání
žádosti).
5.2. Způsobilost projektu
Zaměření projektu
Předprojektová dokumentace, jejímž předmětem je lokalita brownfields o minimální velikosti
0,5 ha, která současně nesmí být zatížena zástavním právem.
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Velikost projektu
Neexistuje žádné omezení týkající se celkových způsobilých výdajů projektu.
Počet návrhů jednoho žadatele
V rámci Výzvy může žadatel předložit maximálně jednu žádost.
5.3. Způsobilost výdajů
Pro podporovaný projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje uvedené v
„Informacích pro žadatele“. Rozpočet uvedený ve formuláři žádosti musí obsahovat odhad
těchto výdajů.

6. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě včetně způsobu podávání Žádostí o poskytnutí
podpory jsou obsaženy v „Informacích pro žadatele“, které jsou uveřejněny spolu s tímto
oznámením na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji
můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (včetně referenčního čísla
této Výzvy, které je uvedeno v bodě 1.) na elektronickou adresu:
marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz, příp. na tel. 577 043 831;
ivana.habartova@kr-zlinsky.cz, příp. na tel. 577 043 419.
7. Termín odevzdání
Konečný termín pro přijímání Žádostí je dne 15. 3. 2011 do 12:00 hod.
V této lhůtě je nutné žádost doručit na adresu uvedenou v “Informacích pro žadatele“.
Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o
poskytnutí podpory
do 22. července 2011

Ing. Martin Kobzáň
vedoucí odboru řízení dotačních programů

Vyvěšeno:

11. 1. 2011

Sejmuto:

15. 3. 2011
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