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 PF02-14
2. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) Stručný popis projektových aktivit:
Dotační titul č. 1
aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování
veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce
 Revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí
Nezbytné podmínky realizace projektů
Obnova a rekonstrukce místních komunikací a parkovacích ploch je možná pouze
v návaznosti na revitalizaci a obnovu hřbitovního areálu samotného, nelze ji řešit
samostatně. Do revitalizace areálu není možno zahrnout rekonstrukci objektů.
Projekty v této aktivitě mohou být investiční (rekonstrukce, modernizace) nebo neinvestiční
(oprava, udržovací práce) povahy.
aktivita:
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.
Nezbytné podmínky realizace projektů
Předmětem podpory není výstavba místní komunikace k lokalitám pro novou výstavbu
bytových a rodinných domů. 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 celek (není možné realizovat dílčí části na různých místech v
obci v rámci jednoho projektu).
Projekty v této aktivitě mohou být výhradně investiční povahy (rekonstrukce, modernizace,
výstavba).
Dotační titul č. 2 - Projekty na zpracování územních plánů
 Zpracování návrhu územního plánu obcí.
Nezbytné podmínky realizace projektů
Projekty v této aktivitě mohou být výhradně investiční povahy.
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(b) Územní vymezení: území Zlínského kraje
(c) Nejzazší termín ukončení realizace projektů:
 pro dotační titul 1 do 28. 11. 2014
 pro dotační titul 2 do 30. 11. 2015
(d) Vymezení pojmů:
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.
3. Celková částka pro tuto Výzvu je 20 900 000,- Kč
 pro dotační titul 1 – 19 400 000,- Kč
 pro dotační titul 2 – 1 500 000,- Kč (s čerpáním v roce 2015)
4. Maximální a minimální výše podpory
Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
Dotační titul č. 1
pro aktivitu: Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování
veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce (Revitalizace a obnova hřbitovních areálů a
jejich bezprostředního zázemí).
maximální výše dotace:
minimální výše dotace:

1 000 000,- Kč na 1 žadatele
50 000,- Kč na 1 žadatele

 Míra dotace pro obce do 500 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
dotace Zlínského kraje maximálně

40%
60%

 Míra dotace pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
50%
dotace Zlínského kraje maximálně
50%
 Míra dotace pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
60%
dotace Zlínského kraje maximálně
40%
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pro aktivitu: 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).
minimální výše dotace:
maximální výše dotace:

50 000,- Kč na 1 žadatele
1 000 000,- Kč na 1 žadatele

 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 (Zpracování návrhu územního
plánu obcí).
minimální výše dotace
maximální výše dotace

50 000,- Kč
250 000,- Kč

Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel:
vlastní prostředky žadatele minimálně
50%
dotace Zlínského kraje maximálně
50%


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 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
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 a to pouze na jednu z podporovaných aktivit pro dotační titul 1 a
1 žádost pro dotační titul 2
Projekty v rámci podprogramu musí být realizovány výhradně na majetku ve vlastnictví
obce (mimo aktivitu 1.2., kde je možno realizovat projekt i na pozemku ve vlastnictví
Zlínského kraje).
5.3. Způsobilost výdajů
Pro podporovaný projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje uvedené
v „Informacích pro žadatele“.
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Rozpočet uvedený ve formuláři Žádosti o poskytnutí podpory 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 na elektronickou adresu:
marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz, případně na telefon 577 043 831.
7. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem žádostí v rámci podprogramu je:
dne 14. 2. 2014 do 12:00 hod. pro dotační titul 1
dne 31. 3. 2014 do 12:00 hod. pro dotační titul 2

V této lhůtě je nutné žádost (způsobem uvedeným v odst. 2.2.2 „Informací pro žadatele“)
doručit na adresu Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, tř. T. Bati 21, 791 90
Zlín. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o
poskytnutí podpory
do 30. dubna 2014 pro dotační titul 1
do 31. července 2014 pro dotační titul 2

Mgr. Milan Filip
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Vyvěšeno: 14. ledna 2014
Sejmuto:

14. února 2014
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