Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
oznamuje
změny v 45. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
– INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Přehled změn k 23. 10. 2018

Položka
Datum a čas
ukončení
příjmu žádostí
o podporu
v MS2014+
Celková částka
dotace
z Evropského
fondu pro
regionální
rozvoj a
státního
rozpočtu

Popis změny

Zdůvodnění změny

Posunutí data ukončení příjmu
žádostí z 31. 10. 2022
na 31. 12. 2019

Zjednodušení sledování alokace
pro integrované projekty

Snížení alokace výzvy z EFRR na
20 982 000 Kč

Reakce na aktuální požadavky
vyplývající ze schválených strategií
CLLD

Oprávnění
žadatelé

Změna z obce s rozšířenou
působností na obce

Vychází z revize č. 1.1
Programového dokumentu IROP

Kontakty pro
poskytování
informací

Změna odkazů na webové stránky
IROP, odstranění kontaktů na
konkrétní osoby CRR

Aktuální kontakty jsou k dispozici na
webových stránkách IROP a CRR
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Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita

IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií
místního rozvoje

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Druh výzvy

průběžná

Typ výzvy

Komplementární

Model hodnocení

jednokolový

Upozornění:
Výzva ŘO IROP bude zpřesněna podmínkami stanovenými ve výzvě příslušné místní akční
skupiny. Více viz informace uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele pro tuto výzvu.

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy

12. 8. 2016, 16:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu
v MS2014+

19. 8. 2016, 16:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

26. 8. 2016, 16:00
Nejpozději 31. 12. 2019, 16:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

Datum zahájení realizace
projektu

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů
předem prostřednictvím MS2014+ a na webových stránkách
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu
může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že
první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
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Do 30. 6. 2023
Datum ukončení realizace
projektu

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu do této výzvy.

Podpora

Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 20 982 000 Kč
Státní rozpočet – 0 Kč
Výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro
jednotlivé MAS odpovídá částce uvedené ve schválené strategii
CLLD a vyčleněné na podporu pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje.

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %,
Státní rozpočet - 0%

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Není stanovena

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou
podporu ve smyslu čl. 107 SFEU.
V případě kumulativního naplnění definičních znaků veřejné
podpory budou projekty podpořeny v souladu s nařízením
Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Zpracování územních plánů nebo změn územních plánů,
regulačních plánů a územních studií
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Území realizace

Aktivity Územní plány a Regulační plány – území obcí, které
leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené
strategii CLLD.
Aktivita Územní studie - území správního obvodu obcí, které
leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené
strategii CLLD.

Oprávnění žadatelé

Obce

Cílová skupina

Veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody,
obce, kraje
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Věcné zaměření
Aktivita Územní plány
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů

Podporované aktivity

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí, které měly
územní plán financovaný z národního programu MMR „Územní
plán“ (výzvy pro rok 2016, 2017 a 2018) a dosud neuplynula
tříletá lhůta od Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vydání
Územního plánu včetně nabytí účinnosti. Též nemohou být
podpořeny územní plány z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže
dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn.
pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se
nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud obec
financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může
financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.
Aktivita Regulační plány
Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které
nenahrazují územní rozhodnutí.
Aktivita Územní studie
Zpracování územních studií:
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná
prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny správního obvodu ORP.
Všechny aktivity
9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním
plánem a územní studií
Aktivita Územní plány
9 02 01 - Počet územních plánů

Indikátory

Aktivita Regulační plány
9 02 02 – Počet regulačních plánů
Aktivita Územní studie
9 02 03 – Počet územních studií – krajina
9 02 04 – Počet územních studií – veřejná infrastruktura

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Pro všechny aktivity
1. Plná moc
2. Smlouvy s dodavateli
3. Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
Aktivita Územní plány
pro projekty na zpracování územního plánu
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4. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání
územního plánu
5. Zadání územního plánu
pro projekty na změny územního plánu
4. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání
změny územního plánu nebo o schválení zprávy
o uplatňování územního plánu
5. Zadání změny územního plánu nebo schválená zpráva
o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny
pro zpracování návrhu změny územního plánu
Aktivita Regulačního plány
4. Informace k zadání regulačního plánu
Aktivita Územní studie
4. Informace k zadání územní studie

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a
kapitoly 3.1.4 (Územní plány), 3.2.4 (Regulační plány) a 3.3.4
(Územní studie) Specifických pravidel této výzvy.

Časová způsobilost

1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné.

Další detaily výzvy
ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+.Změna je zároveň zveřejněna na
webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy .
Provádění změn výzvy
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole
2.2 Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na
žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Příjmy projektu
Forma a způsob podání žádosti
o podporu
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla

Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle
čl. 61 Obecného nařízení ani jiné peněžní příjmy.
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
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Kontakty pro poskytování informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti
o podporu v MS2014+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu
s výzvou ŘO IROP.
Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop nebo
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy.
Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména
administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování
Ing. Ilona Kunešová – metodická pomoc k pořizování územních plánů a jejich změn, pořizování
regulačních plánů či územních studií ve vazbě na specifický cíl 3.3, e-mail: Ilona.Kunesova@mmr.cz,
tel.: 224 862 277.
Místní akční skupiny
Poskytují informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s výzvou
MAS. Aktuální kontakty na pracovníky MAS jsou uvedeny ve výzvě MAS. Na stránkách Národní sítě
MAS ČR http://nsmascr.cz/ jsou uvedeny odkazy na jednotlivé MAS.
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