Program obnovy venkova
Olomouckého kraje
2016

Program obnovy venkova 2016
Schválená alokace 30 mil. Kč – vychází z rozpočtu Olomouckého
kraje na rok 2016

Rozdělení:
Dotační titul č. 1

.

– Podpora obnovy infrastruktury obce – 28 mil. Kč
– Oprávnění žadatelé obce do 1 500 obyvatel

Dotační titul č. 2
– Podpora zpracování územně plánovací dokumentace – 2 mil.
Kč
– Oprávnění žadatelé obce do 2 000 obyvatel

Harmonogram
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení programu v ZOK: 18. 12. 2015
Vyhlášení programu: 21. 12. 2015
Podávání žádostí: 21. 1. 2016 – 4. 2. 2016 (do 12:00 hod)
Dokončení hodnocení a administrace žádostí: .březen 2016
Předložení návrhu příjemců ROK: 7. 4. 2016
Schválení příjemců podpory v ZOK: 29. 4. 2016
Podpis smluv do 31. 7. 2016
Ukončení realizace projektů: 30. 11. 2016
Předání vyúčtování: do 15. 12. 2016

Územní plánování
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace:
• Územní plán
(včetně odůvodnění, vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
- SEA a NATURA 2000, doplňujících průzkumů a rozborů)
.
• Změna územního plánu (objektivní potřeby)
• Zpracování regulačního plánu
Podmínky:
• Vypracování v souladu se stavebním zákonem
• Vypracování dle doporučené aktuální metodiky
https://www.kr-olomoucky.cz/uzemni-plany-cl-189.html

Územní plánování
– doporučené metodiky
1) MINIS = Minimální standard pro digitální zpracování územních
plánů v GIS
• ÚP chápe jako právní dokument, závazný pro rozhodování v území,
se kterým je dále nutné pracovat
.
• základní pravidla pro zpracování výkresů a odevzdání digitálních dat ÚP
tak, aby mohly být dále efektivně využívány
2) Metodické doporučení pro zavedení metodiky MINIS k využívání
při zpracování ÚP v Olomouckém kraji

• termíny odevzdání
• povinnosti na straně zpracovatele, pořizovatele a Krajského úřadu
Olomouckého kraje

Územní plánování
– metodika MINIS
Proč zavádět metodiku MINIS?
• jednotná podoba prvků územního plánu
• snadné využití/čtení pro stavební úřady
• zpracování změn a právních stavů
• interaktivní prezentace ÚP na internetu
• vstup dále do procesu územního plánování

.

Nepoužití
• prodraží se následné změny a právní stavy ÚP, další využití
• v odůvodněných případech – např. změna ÚP, který v metodice MINIS
nebyl vytvořen
• v rámci dotace z POV -> nedodržení rozpočtové kázně s následným
navrácením plné výše dotace

Územní plánování
– doporučení obsahu smluv mezi obcí a projektantem
• neuvádět pojem „Koncept územního plánu“ – dle platného znění
stavebního zákona se koncept již nepořizuje
• zahrnout jedno opakované veřejné projednání
• počet účastí zpracovatele na určitém počtu pracovních výborů
. NATURA
• cenu pro všechny etapy (samostatně ocenit dokumentaci
2000 a SEA)
• záruční dobu na dílo (ÚP) - ze zákona minimálně 2 roky, lze nastavit
i smluvně
• pokuta z prodlení proti termínu předání a převzetí jednotlivých částí díla
• územní plán zpracovávat dle doporučené metodiky (MINIS,
harmonogram odevzdání a kontroly)

Územní plánování
Etapy zpracování územního plánu projektantem
Název etapy
Etapa 1 Doplňující průzkumy a rozbory
Etapa 2 Návrh ÚP pro společné jednání s DO
Posouzení vlivu ÚP na NATURA 2000 a
životní prostředí (SEA)
Úprava návrhu ÚP pro veřejné
Etapa 4
projednání
Etapa 3

Etapa 5 ÚP pro vydání – čistopis

Přibližná doba zpracování (obec do 2 tis.
obyv.)
do 3 měsíců od podpisu smlouvy a předání
.
podkladů, v odůvodněných případech
i více
do 3 - 6 měsíců od předání schváleného zadání
ÚP
do 3 - 6 měsíců od předání schváleného zadání
ÚP
do 1 měsíce od předání pokynů pro úpravu ÚP
do 1 měsíce od předání pokynů pro jeho
vypracování

*zvýrazněné etapy - pořizovatel kontroluje, zda je daná etapa dle MINIS

Územní plánování
- data pro územní plán
Žadatel:
Projektant/Obec (veřejná správa) – registrace na Portálu územního
plánování
• data územně analytických podkladů
• data účelové katastrální mapy (tam, kde není DKM)

.

Digitální katastrální mapa (DKM) – nutno požádat na příslušném pracovišti
katastrálního úřadu (4x ročně zdarma)
Ukázka Portálu územního plánování:
• zveřejnění informací o územních plánech (výkresy, textová část)
• registrace a žádost o data

Územní plánování
- kontakty
Mgr. Libuše Dobrá
OSR, odděl. územního plánování a stavebního řádu
Tel.: 585 508 651
E-mail: l.dobra@kr-olomoucky.cz
.

Mgr. Eva Sztwioroková
OSR, odděl. územního plánování a stavebního řádu
Tel.: 585 508 438
E-mail: e.sztwiorokova@kr-olomoucky.cz

Pravidla
Programu obnovy venkova
Výše dotace:

DT 1

DT 2

Minimum

50 000 Kč

30 000 Kč

Maximum

300 000 Kč

200 000 Kč

Minimální podíl žadatele: 50 % celkových výdajů

.

Pouze 1 žádost na stejnou akci v rámci POV i všech DP OK.
Charakter akce:
DT 1: investiční/neinvestiční
DT 2: investiční

Podání žádosti
Doručení žádosti:
a) písemně – zasláním 1 originálu na adresu Olomoucký kraj,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
b) písemně – zasláním 1 originálu na podatelnu KÚOK,
.
c) elektronicky – e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz nebo
datovou zprávou do datové schránky ID: qiabfmf.
Termín příjmu žádostí: 21. 1. – 4. 2. 2016 do 12 hod!
Žádost: Software602 Form Filler

Cvičná žádost

.

Cvičná žádost + návod na vyplnění elektronické žádosti o dotaci
Povinné přílohy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (zápis ze schůze
.
zastupitelstva obce o zvolení starosty),
prostá kopie dokladu prokazujícího registraci k DPH a skutečnost, zda žadatel má či
nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH,
prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o
zřízení běžného účtu, potvrzení banky o zřízení běžného účtu),
čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu a-c),
výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující podání žádosti do POV
2016,
podrobný popis akce, včetně realizovaných aktivit z předchozích let a navazujících
aktivit, které s účelem žádosti souvisí nebo jsou významné pro rozvoj obce,
doklad o vlastnictví (např. výpis z Listu vlastnictví nebo z dálkového přístupu do katastru
nemovitostí) / výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce schvalující zadání
územního plánu.

Hodnotící kritéria
VYSVĚTLENÍ KRITÉRIÍ
NÁZEV

TYP

Základní

A

Specifické

B

Pevné s
doplněním

C

Pružné

D

POPIS

DEFINICE

HODNOCENÍ

Neměnné kritérium –
platí pro všechny
dotační programy
Specifické kritérium –
provádí se konkrétní
specifikace dle
dotačního
programu/titulu
Pevné kritérium
s doplněním bližší
specifikace dle
dotačního
programu/titulu

Definice schválením vzoru
dotačního programu

Hodnotí
administrátor

Schválením konkrétního
dotačního programu/titulu

Hodnotí
administrátor
.

(A) Schválením vzoru
dotačního programu –
pevná část
(B) Schválením konkrétního
dotačního programu/titulu
– specifická část
Schválením konkrétního
dotačního programu/titulu

Hodnotí
poradní orgán

10
5
1

Hodnotí ROK

10–1

Pružné kritérium –
provádí se konkrétní
specifikace dle
dotačního
programu/titulu

BODOVÁ ŠKÁLA
10
5
1
10–1

Hodnotící kritéria
A1

A2

B1

B2

Výše požadované dotace (požadovaná dotace/celkové předpokládané
uznatelné výdaje akce)
Do 30 % (včetně)
Do 40 % (včetně)
Do 50 % (včetně)
Rozsah/význam akce
Nadregionální
Krajská/regionální
Lokální/místní
Počet obyvatel obce
do 300
301 – 600
601 – 900
901 –1 200
1 201 – 1 500
Historie čerpání dotace z POV za poslední 3 roky
Neobdržel – neobdržel - neobdržel
Obdržel – neobdržel – neobdržel
Obdržel – obdržel – neobdržel
Obdržel – obdržel – obdržel

Počet bodů
10
5
1
Počet bodů
10
.
5
1
Počet bodů:
10
8
6
4
2
Počet bodů:
10
8
5
3

Hodnotící kritéria
C1

Potřebnost a návaznost na Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 2020
Vysoká míra potřebnosti v celkově problémových územích
(POÚ – Hanušovice, Javorník, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Konice, Mohelnice, Moravský Beroun, VÚ
Libavá, Zlaté Hory)
Zvýšená míra potřebnosti v územích s výskytem většího počtu dílčích problémů
(POÚ – Hlubočky, Hranice, Litovel, Němčice nad Hanou, Šumperk, Přerov, Uničov, Zábřeh)
Běžná míra potřebnosti v územích s výskytem menšího počtu dílčích problémů a v územích s velmi
dobrou situací
.
(POÚ – Jeseník, Prostějov, Šternberk, Olomouc)

D1

Význam pro Olomoucký kraj z odborného pohledu vyhlašovatele

Velký význam pro zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení a dostupnosti území obcí
Olomouckého kraje
Střední význam pro zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení a dostupnosti území obcí
Olomouckého kraje
Malý význam pro zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení a dostupnosti území obcí
Olomouckého kraje
D2 Rozsah/míra propagace aktivit
Regionální tisk, rozhlas, TV
Webové stránky žadatele
Úřední deska obce
Obecní tisk
Celkový počet bodů

Počet bodů:
10

5

1
Počet bodů
10
5
1
Počet bodů
10
8
5
3
70

Uzavření smluv o dotaci
29. 4. 2016 – schválení příjemců v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Oznamovací dopisy o ne/podpoření žadatele.
Postup uzavření smlouvy o poskytnutí dotace:
.
- zaslání smlouvy o poskytnutí dotace podpořeným žadatelům (nutno schválit
v zastupitelstvu
obce znění smlouvy a přijetí dotace)
- po schválení v zastupitelstvu obce doručení dvou podepsaných a oražených paré smlouvy
doplněné o schvalovací doložku a datum schválení zpět na KÚOK společně s
- smlouva o dílo s dodavatelem
- výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí
dotace
- po podpisu smlouvy panem náměstkem bude jedno paré smlouvy zasláno zpět obci
- poskytnutí dotace na účet obce do 21 dnů od podpisu smlouvy
Termín podepisování smluv do 31. 7. 2016
Všechny smlouvy o dotaci na 50 000,- Kč budou zveřejněny na webových stránkách
Olomouckého kraje.

Děkuji za pozornost!
Ing. Michaela Friedlová
Tel.: 585 508 685, 724 034 744
E-mail: m.friedlova@kr-olomoucky.cz

Ing. Adéla Klásová
Tel.: 585 508 322, 725 927 489
e-mail: a.klasova@kr-olomoucky.cz

