Oblasti podpory Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015
Oblast podpory č. 1
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Výše poskytnuté podpory:
Na tuto oblast podpory je určeno celkem 78,82 % z celkového objemu finančních prostředků
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 při alokaci 17 mil. Kč.

Charakteristika oblasti podpory:
Podpora bude zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního
majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit
jejich atraktivitu.

Cíl:
Zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území.

Oprávnění žadatelé:
Obce1 do 1 000 obyvatel.

Podporované aktivity:
Výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury a objektů v majetku obce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních
komunikací (mosty, lávky apod.);
výstavba, rekonstrukce, oprava staveb v majetku obce;
výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu;
příprava a/nebo realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy
na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace);
komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně –
náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.;
kombinace výše uvedených podporovaných aktivit OP 1.

Indikátory:










počet předložených žádostí o podporu;
počet podpořených/vybraných projektů;
počet zrealizovaných projektů;
m2 nově vybudovaných nebo opravených komunikací, chodníků a součástí místních
komunikací;
počet nových, opravených, obnovených prvků veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu;
počet nových, opravených, obnovených prvků veřejného rozhlasu;
počet nových nebo opravených staveb v majetku obce;
počet projektů řešící protipovodňová opatření;
m2 nového nebo opraveného veřejného prostranství.

Výše příspěvku:
Minimální částka:
Maximální částka:
Procentní sazba:

1

50 000,- Kč
300 000,- Kč
maximálně 50 % celkových výdajů projektu

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast podpory č. 2
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Výše poskytnuté podpory:
Na tuto oblast podpory je určeno celkem 9,41 % z celkového objemu finančních prostředků Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 při alokaci 17 mil. Kč.

Charakteristika oblasti podpory:
Poskytnutí příspěvku na zpracování územně plánovací dokumentace a regulačních plánů obcí, které
budou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), včetně prováděcích vyhlášek a doporučené metodiky pro zpracování územně plánovací
dokumentace „MINIS 22“, která je k dispozici na internetových stránkách Olomouckého
kraje/Územní plánování/Územní plány.

Cíl:
Podpora vypracování územně plánovací dokumentace obce.

Oprávnění žadatelé:
Obce2) do 2 000 obyvatel.

Podporované aktivity:
a) územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“), zpracování návrhu územního plánu podle
stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
tj. i posouzení SEA, NATURA pokud se zpracovává, včetně doplňujících průzkumů a rozborů;
b) zpracování změny územního plánu jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území
(např. živelná pohroma apod.);
c) zpracování regulačního plánu obce.

Indikátory:




počet předložených žádostí o podporu;
počet podpořených/vybraných projektů;
počet zpracovaných návrhů.

Výše příspěvku:
Minimální částka:
Maximální částka:
Procentní sazba:

2)

30 000,- Kč
200 000,- Kč
maximálně 50 % celkových výdajů projektu

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast podpory č. 3
Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie,
spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů
Výše poskytnuté podpory:
-

do výše 125 000 Kč/1 MAS

Charakteristika oblasti podpory:
1) Příspěvek lze poskytnout na náklady spojené s procesem standardizace a certifikace
strategie MAS se sídlem v Olomouckém kraji, na finalizaci a předložení strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR k posouzení a výběru pro implementaci v období 2014 – 2020.
Jedná se tak o náklady na mzdu projektového manažera nebo administrativního pracovníka
a na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného hmotného majetku, který
bezprostředně souvisí s činností zpracování kroků vedoucích k získání osvědčení o splnění
standardů a výběru strategie k implementaci.
2) Příspěvek lze poskytnout na náklady spojené s vytvářením koncepčních dokumentů
pro období 2014+ ve spolupráci s obcemi v území MAS Olomouckého kraje. Výstupy
spolupráce budou v souladu s Elektronickou metodickou podporou rozvojových dokumentů
obcí vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a bude požadován soulad Integrované
strategie rozvoje území místních akčních skupin (ISRÚ MAS) se strategickými dokumenty
obcí a Olomouckého kraje. Při vytváření koncepcí bude uplatňován komunitní přístup.
Podpořeny budou náklady na mzdu projektového manažera nebo administrativního pracovníka
a na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného hmotného majetku, který
bezprostředně souvisí s činností zpracování kroků vedoucích k vytvoření koncepčních
dokumentů.

Cíl:
Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie a spolupráce MAS a obcí
Olomouckého kraje vedoucí k vytvoření strategických dokumentů obcí pro období 2014+ stanovující
základní rozvojové směry a cíle, jichž má být dosaženo.

Oprávnění žadatelé:
Místní akční skupiny3 se sídlem na území Olomouckého kraje.

Podporované aktivity:
Podpora činností při procesu standardizace a certifikace strategie a spolupráce
MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů
a) nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného hmotného majetku,
b) mzda (PS, DPČ, DPP) projektového manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka
včetně povinných odvodů
1. příspěvek na mzdu projektového manažera, poradce, nebo administrativního
pracovníka lze v případě plného nebo částečného úvazku manažera, poradce, nebo
administrativního pracovníka poskytnout pouze v případě, že projektový manažer,
poradce, nebo administrativní pracovník je zaměstnancem nejvíce jedné MAS;
2. bude-li projektový manažer, poradce, nebo administrativní pracovník pracovat
na částečný pracovní úvazek pro více než jednu MAS, nesmí součet jeho pracovních
úvazků překročit jeden plný pracovní úvazek;

3

Místní akční skupina s právní subjektivitou zájmového sdružení právnických osob (dle zákona č. 40/1964 Sb.),
o.p.s. (dle zákona č. 248/1995 Sb., případně zákona č. 89/2012 Sb.), nebo o.s. a spolky (dle zákona
č. 89/2012 Sb.) a podmínek Národního strategického plánu LEADER 2014+.

Indikátory:





počet předložených žádostí o podporu
počet podpořených/vybraných projektů
počet zrealizovaných projektů
počet podpořených projektových manažerů

Výše příspěvku:
Minimální částka:
Maximální částka:
Procentní sazba:

50 000,- Kč
125 000,- Kč
maximálně 60 % celkových výdajů projektu

