
Podmínky dotačního programu

Číslo programu 13RRD03

Název programu 

Schváleno  

Forma dotace investiční dotace

Termín vyhlášení výzvy

Strategické cíle dotačního programu

PRK

Cíl programu

Popis programu 

Územní vymezení realizace projektu

Doba trvání projektu

01.01.2013 - 31.12.2014

Oprávněný žadatel

Uznatelné náklady (= náklady v době realizace projektu )  

Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel

Zabezpečit pořízení územních plánů obcí  do 1000 obyvatel na území 

Královéhradeckého kraje  a to v závislosti na § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

které stanoví, že územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní 

plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 

podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak 

pozbývají platnosti.

III. Venkov a zemědělství D.2.

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 

od  02.01.2013 do 04.02.2013       

• vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil 

požadavek na zpracování, vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA včetně zpracování hodnocení důsledů na 

soustavu Natura 2000;

• zpracování ÚSES;

• nezbytné náklady na pořízení mapových podkladů - digitalizace mapových podkladů;

Pořízení nového územního plánu v obcích do 1000 obyvatel.

• projekty realizované na území Královéhradeckého kraje;

• obce do 1000 obyvatel v Královéhradeckém kraji;      

Termín ukončení projektu = den nabytí účinnosti opatření obecné povahy

• náklady spojené s pořízením nového územního plánu nebo jeho digitalizací;  



Neuznatelné náklady

• dary, ceny a kapesné;

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky

50 000 Kč

150 000 Kč

40%

Platební podmínky 

Hodnocení žádosti

Formální hodnocení - základní náležitosti žádosti (termín podání žádosti, přílohy, podpisy atd.)

Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu

váha max. počet bodů

4 20

8 40

4 20

10 50

4 20

• příspěvky v naturáliích (např. pozemek, nemovitost, trvalé investiční zařízení, suroviny, neplacená 

   charitativní práce soukromé organizace nebo společnosti);

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po 

uzavření smlouvy. Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí 

podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě. Dotace nejsou poskytovány 

jako podpora malého rozsahu (de minimis).

• cestovné  a diety, doprava, nájemné;

Hodnotící škála 0-3-5

• správní poplatky, penále, pokuty;

• náklady (výdaje) na publicitu;

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce;

• náklady (výdaje) bez přímého vztahu k akci;

Maximální výše dotace (platí pro celý proces pořízení digitalizovaného 

územního plánu v průběhu doby vypisování tohoto grantu)

• opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy; 

• dlužný úrok;

• nákupy pozemků nebo budov;

• ztráty ze směnných kurzů;

Ve výjimečných případech při řešení území ovlivněného vymezenou chráněnou krajinou oblastí nebo chráněným územím 

soustavy "NATURA 2000" může být přiznána dotace v maximální výši 200 000,- Kč a celkový podíl podpory na 

celkových nákladech projektu může činit až 50%. 

Minimální výše dotace

• DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně zažádat;

Základní hodnotící kritéria

Ochrana přírodních hodnot - řešené území (jeho část) je ovlivněno vymezenou 

chráněnou krajinnou oblastí, chráněným územím soustavy "NATURA 2000", národním 

parkem

Velikostní kategorie obcí - přednost obce s menším počtem obyvatel

Obec nikdy nečerpala dotaci z  programu týkajícího se podpory pořízení územních 

plánů (ano)

Počet dotčených katastrálních území - přednost obce s větším počtem kat. území

Obec bez územního plánu 

Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektu 



Povinné přílohy 

Další podmínky dotačního programu

Doručení žádosti na krajský úřad

a současně také

nebo

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Vilímová, oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 261, e-mail: kvilimova@kr-kralovehradecky.cz

7) Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu a výši 

poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů.

6) Příjemce dotace je povinen na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů) v rámci publicity projektu uvést 

skutečnost, že projekt je podporován Královéhradeckým krajem, přitom může využít logotyp kraje. Podmínky použití 

logotypu kraje jsou umístěny na dotačním portále http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

1) kopie poslední auditorské zprávy, pokud byl audit vykonán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je možné kopii 

nahradit souhlasem k nahlédnutí do auditorské zprávy evidované krajským úřadem;

Náležitosti obálky

Obálka musí být zalepená, označená 13RRD03, textem "Neotvírat" a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

odbor grantů a dotací

8) Všichni podpoření příjemci po ukončení projektu ve stanovené lhůtě zpracují v aplikaci DOTIS (dotační portál 

Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) vyúčtování, které zašlou (vč. příloh) elektronicky a v tištěné 

podobě na oddělení krajských dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Přílohy, které jsou přiloženy elektronicky v 

aplikaci DOTIS již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě. 

Žádost o finanční podporu musí být podána:            

Tištěná podoba žádosti o finanční podporu musí být podána do 04. 02. 2013:

 -  osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

 -  doporučeně poštou na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Datem podání se rozumí podání na poště nebo  podání na podatelně krajského úřadu.

1) v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh (přílohy, 

které jsou přiloženy elektronicky v aplikaci DOTIS již žadatel nemusí přikládat v tištěné podobě) 

2) v tištěné a podepsané podobě žádosti (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze 

žádosti)

9) Po ukončení realizace projektu bude územní plán předložen odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje a to v tištěné i elektronické podobě. Digitální data územního plánu budou předány na 

datovém nosiči (CD nebo DVD), a budou obsahově totožná s její tištěnou podobou opatřenou záznamem o účinnosti a 

předanou Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podle ustanovení § 

165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

10) Veškerou korespondenci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem grantů a dotací, vždy označovat

číslem smlouvy konkrétního projektu! 

1) Program se řídí Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, které jsou nedílnou 

součástí Statutu Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

4) Pokud žadatel předkládá v daném dotačním kole více žádostí, lze shodné povinné přílohy předložit pouze k jedné žádosti 

a u zbývajících žádostí uvést odkaz na umístění povinných příloh.

5) Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.

3) Popis projektu musí obsahovat harmonogram projektu. 

2) Poskytovatel dotace doporučuje zpracování územního plánu v souladu s metodikou a pravidly MINIS (více 

na http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=14700).

2) čestné prohlášení o tom zda byla obci poskytnuta dotace z krajského dotačního programu na územní plán či jeho změnu 

(uvést rok a částku poskytnuté dotace).


