NÁRODNÍ PROGRAM „PODPORA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ“
DOTAČNÍ TITUL „ÚZEMNÍ PLÁN“ PRO ROK 2018
Ilona Kunešová
Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 44 ze dne 13. října 2017 vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí
dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 – dotační
titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí začala dne 18. října 2017 a končí dne 28. prosince 2017 ve 12 hodin.

Cílem dotačního titulu „Územní plán“ je podpora pořízení územních plánů formou dotace, která bude poskytována
obcím (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu
a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán z Integrovaného operačního programu nebo Programu rozvoje venkova).
Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný
územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán
sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem
obce. Dotační titul se nevztahuje na změny územních plánů
a na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ (úpravou)
podle přechodných ustanovení stavebního zákona.
Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem/projektantem územního
plánu a schválené zadání územního plánu. Ukončením
akce/projektu se rozumí datum předání upraveného návrhu
územního plánu projektantem/obcí pořizovateli pro potřeby veřejného projednání. O tomto předání se sepíše předávací protokol. Ukončení akce však nesmí nastat před datem
vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(předpoklad duben 2018).
Celková alokace pro tuto výzvu je 20 mil. Kč. Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 tis. Kč na jeden územní plán.

Proplaceny mohou být pouze etapy návrh územního plánu
pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a úprava
návrhu územního plánu (podle výsledků společného jednání) určená pro veřejné projednání. Způsobilými výdaji je
i DPH, pokud je projektant územního plánu plátcem DPH.
Další etapy nejsou předmětem dotace (včetně etap doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu,
úpravy návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebo úpravy návrhu územního plánu pro vydání).
Zpětné proplácení již proplacených faktur (v roce 2017
a dříve) není možné, jedná se o nezpůsobilé výdaje. Uznatelné faktury musí být vystaveny v roce 2018 a později a to
s datem splatnosti nejdříve po datu vydání Registrace akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2018).
Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránkách MMR:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace.
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ENGLISH ABSTRACT

Subsidy chapter Spatial Plan of the national programme Support for Spatial Planning of Municipalities for 2018,
by Ilona Kunešová
By Decree 44 dated 13 October 2017 the Minister for Regional Development announced a call for applications for
subsidies for spatial plans within the national programme Support for Spatial Planning of Municipalities for 2018.
Applications are to be submitted between 18 October and 28 December 2017.
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