Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
pro Podprogram na podporu obnovy venkova vyhlášená Zlínským krajem
(dále jen „Výzva“)
1. Referenční číslo PF02-11
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) Stručný popis projektových aktivit:
Dotační titul č. 1
Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(Prioritně budou podporovány akce řešící havarijní stav majetku obcí, omezení nebo
ohrožení provozu budov – v obcích do 2000 obyvatel)


školy, mateřské školy, obecní úřady, tělovýchovná zařízení (mimo venkovní hřiště),
kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, víceúčelové budovy využívané pro poskytování
služeb obecného zájmu



veřejné osvětlení (ve zvláště odůvodněných případech i možnost nového
vybudování)

Nebudou podporovány projekty, jejichž podpoření by představovalo poskytnutí veřejné
podpory nebo podpory de minimis.
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
zpracování konceptu, návrhu nebo úpravy (aktualizace) územního plánu obcím do 2000
obyvatel
(b) Územní vymezení: území Zlínského kraje
(c) Nejzazší termín ukončení realizace projektů u dotačního titulu 1: do 30. 11. 2011
Nejzazší termín ukončení realizace projektů u dotačního titulu 2: do 30. 11. 2012
(d) Důležité upozornění:
Investiční podpora - jedná se o rekonstrukci, při níž je majetek zhodnocován.
Neinvestiční podpora - jedná se o opravu při níž nedochází ke zhodnocení majetku, pouze
k jeho údržbě.
V názvu projektu u dotačního titulu 1 u investiční podpory používejte pouze slovo
“rekonstrukce, stavební úpravy, nástavba, přístavba atd.” a u neinvestiční podpory pouze
slovo “oprava, výměna atd.”.

3. Celková částka pro tuto Výzvu je 30 000 000,- Kč
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4. Maximální a minimální výše podpory
Dotační titul č. 1
Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
minimální výše podpory - 50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně 40%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%,
Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně 50%,
dotace Zlínského kraje maximálně 50%,
Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně 60%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
Dotační titul č. 2
minimální výše podpory - 50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
maximální výše podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
Míra podpory:
vlastní prostředky žadatele minimálně 30%,
dotace Zlínského kraje maximálně 70%
Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu obcí, aby spolu s
poskytnutou podporou bylo finančně kryto 100% způsobilých výdajů projektu.
Požadovaná, schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
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 do 2 000 obyvatel (v případě žadatelů o územní plán
nesmí obce s počtem obyvatel od 500 do 2 000 splňovat ani jednu z podmínek
uvedených v „Informacích pro žadatele“ u dotačního titulu č. 2)
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5.2. Způsobilost projektu
Velikost projektu
Neexistuje žádné omezení týkající se celkových způsobilých výdajů projektu.
Počet návrhů na jednoho žadatele
Žadatel může předložit maximálně: 1 žádost v rámci dotačního titulu č. 1 a
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 2.
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 Žádosti o poskytnutí podpory
jsou obsaženy v „Informacích pro žadatele“, které jsou uveřejněny spolu s tímto
oznámením na webové stránce Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/ (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:
pro dotační titul 1 - hana.nemcova@kr-zlinsky.cz, případně na telefon 577 043 829
pro dotační titul 2 - marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz, případně na telefon 577 043 831
marcela.vavrikova@kr-zlinsky.cz, případně na telefon 577 043 462
7. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem Žádostí v rámci dotačního titulu 1 je dne 11. 2. 2011 do

12:00 hod.
Konečný termín pro příjem Žádostí v rámci dotačního titulu 2 je dne 31. 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. ledna 2011
Sejmuto:

31. března 2011
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