MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Sdružení SPLAV na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem

Sdružení SPLAV-IROP - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje I.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního
rozvoje-integrované projekty CLLD“

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

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

Číslo výzvy ŘO IROP

45. výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO
ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
9
7. Územní rozvoj

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

Kolová

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

27.8.18 8:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

27.8.18 8:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

19.10.18 12:00
1.1.2016

Datum zahájení realizace
projektu

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.

Datum ukončení realizace
projektu

31.12.2020
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Podpora
1 578 947,368 Kč
Alokace výzvy MAS (CZV)
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální výše způsobilých výdajů - 250 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů - 1 578 900 Kč

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

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 č. 1407/2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Dotace – ex post financování.

Forma podpory

Zacílení podpory
Aktivita Územní plány
a) Zpracování územních plánů
b) Zpracování změn územních plánů
Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“), které měly územní plán
financovaný 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 ORP 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 veřejná
prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny

Typy podporovaných projektů

Aktivity Územní plány a Regulační plány - území obcí s
rozšířenou působností, která leží na území místní akční skupiny
vymezeném ve schválené strategii CLLD.
Aktivita Územní studie - území správního obvodu obce s
rozšířenou působností, které leží na území místní akční skupiny
vymezeném ve schválené strategii CLLD.
Obce s rozšířenou působností

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody, obce, kraje

Cílová skupina

Věcné zaměření

Podporované aktivity

1

Územní plány

2

Regulační plány

3

Územní studie

4
5

Indikátory

Všechny aktivity
9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií
9 02 00 - Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií
Aktivita Územní plány
9 02 01 - Počet územních plánů
Aktivita Regulační plány
9 02 02 – Počet regulačních plánů
Aktivita Územní studie
9 02 03 – Počet územních studií – krajina

Indikátory

Všechny aktivity
9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií
9 02 00 - Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií
Aktivita Územní plány
9 02 01 - Počet územních plánů
Aktivita Regulační plány
9 02 02 – Počet regulačních plánů
Aktivita Územní studie
9 02 03 – Počet územních studií – krajina

Náležitosti žádosti o podporu
Společné pro všechny aktivity
1

Plná moc

2

Smlouvy s dodavateli

3

Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
Aktivita Územní plány (ÚP)
pro projekty na zpracování územního plánu

4

Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání ÚP

5

Zadání územního plánu

4
5

4
Povinné přílohy

pro projekty na změny územního plánu
Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny ÚP nebo o
schválení zprávy o uplatňování ÚP
Zadání změny ÚP nebo schválená zpráva o uplatňování ÚP, která obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP
Aktivita Regulační plány
Informace k zadání regulačního plánu
Aktivita Územní studie

4

6

Informace k zadání územní studie
Další přílohy MAS
Kritérium 3.1. Stanovisko starostů obcí, pro které je dokument pořizován s
popisem řešeného problému (kolizní dopravní systém, nedostatek
podkladů pro regulaci výstavby, neočekávané stavební nebo výrobní
aktivity, atp.)

7

Kritérium 3.2. Dokumentace komunitního projednávání - pozvánky,
prezenční listiny, výstupy, fotodokumentace z veřejného projednávání.

8

Kritérium 4.1. ÚPD - výtah, snímek týkající se příslušného území z
nadřazeného nebo jiného platného dokumentu (ÚP, ÚSES,..)

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve
Specifických pravidlech výzvy č. 45 (verze 1.0., platnost od 12.8.2016) v kapitolách 3.1.3.
(Územní plány), 3.2.3. (Regulační plány) a 3.3.3 (Územní studie).

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Časová způsobilost
Informace o křížovém
financování

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a specifickými pravidly pro žadatele a
příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení
výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11., platnost od 15.05.2018), Specifickými pravidly
(verze 1.0., platnost od 12.08.2016). V době realizace, tj. od data právního aktu, se
příjemce řídí vždy aktuální verzí pravidel.
1. 1. 16 - 31.12.20

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ŘO IROP i MAS mají možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou
žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkáchhttp://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podporaporizovani-a-uplatnovani-dokume a na www.sdruzenisplav.cz .
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel
IROP a v Interních postupech MAS Sdružení SPLAV, kapitola 4.1. Změny ve výzvě MAS.
Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali. V kolových
výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou
metodického prostředí.

Provádění změn výzvy

ŘO IROP i MAS mají možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou
žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkáchhttp://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-45-Podporaporizovani-a-uplatnovani-dokume a na www.sdruzenisplav.cz .
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel
IROP a v Interních postupech MAS Sdružení SPLAV, kapitola 4.1. Změny ve výzvě MAS.
Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali. V kolových
výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou
metodického prostředí.
Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle čl. 61
Obecného nařízení ani jiné peněžní příjmy.

Příjmy projektu

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Další specifika výzvy

Hodnocení žádostí o dotaci probíhá v souladu s Interními postupy MAS Sdružení SPLAV,
kapitola 5. Hodnocení a výběr projektů - http://www.sdruzenisplav.cz/obecnedokumenty-3. Hodnocení bude prováděno podle kritérií hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení uvedenými v příloze Kritéria hodnocení PR
IROP Opatření 7: Územní rozvoj. Podmínky pro splnění jednotlivých kritérií i fází
hodnocení včetně minimální bodové hranice jsou uvedeny v popisu kritérií, minimální
bodová hranice pro věcné hodnocení je alespoň 50% z maximálního počtu bodů, to je 17
z 34 možných bodů. V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se
stejným počtem bodů, jsou tyto projekty řazeny vzestupně dle data a času registrace
žádosti o podporu v MS2014+. Žadatel může požádat o přezkum hodnocení v souladu s
postupem uvedeným v kapitole 6 Přezkum hodnocení a výběru projektů.

Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci jsou uvedena v příloze č. 1 (Kritéria hodnocení
opatření 7: Územní rozvoj)

Žádosti, které splní podmínky věcného hodnocení, ale nebudou vybrány k realizaci z
důvodu nedostatečné finanční alokace výzvy, budou zařazeny do skupiny náhradních
projektů. Dále bude postupováno v souladu s Interními postupy MAS, kapitola 5.4. Výběr
projektů. Pro získání bodů v některých kritériích věcného hodnocení je potřeba doložit
tyto specifické přílohy:
kritérium 3.1. Stanovisko starostů obcí, pro které je dokument pořizován s popisem
řešeného problému (kolizní dopravní systém, nedostatek podkladů pro regulaci
výstavby, neočekávané stavební nebo výrobní aktivity, atp.),
kritérium 3.2.
Dokumentaci komunitního projednávání - pozvánky, prezenční listiny, výstupy,
fotodokumentace z veřejného projednávání.
kritérium 4.1.
Územně plánovací dokumentace - výtah, snímek týkající se příslušného území z
nadřazeného nebo jiného platného dokumentu (ÚP, ÚSES,..)
Informace, ze kterých je patrné splnění hodnotících kritérií uvede žadatel do vhodných
kapitol Žádosti o podporu a Podkladů pro hodnocení žádosti. Výčet možných dokumentů
dokládajících splnění kritéria je vždy uveden u každého kritéria ve sloupci Referenční
dokument. Jedná se o příklady dokumentů, výčet není vyčerpávající a je na
zodpovědnosti žadatele, aby splnění kritéria průkazným způsobem doložil. Doporučeným
zdrojem informací je příslušný Obecní a Stavební úřad.

Forma a způsob podání žádosti o
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
podporu
Odkaz na Obecná a Specifická
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
pravidla výzvy ŘO IROP
Ing. arch. Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnankyně SCLLD,
e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889,
Kontakty pro poskytování
Ing. Kristina Garrido, projektová manažerka IROP,
informací
e-mail: kristina@sdruzenisplav.cz, tel. 603 383 527 dále viz. www.sdruzenisplav.cz
1
Seznam příloh výzvy

2
3

Příloha č.1 - Kritéria hodnocení opatření 7: Územní rozvoj

