Dotační programy IROP,
Národní program na podporu
územně plánovací činnosti
oddělení územního plánování
odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje

Porada pro pořizovatele a projektanty
Karlovarský kraj, 23.6.2016

Dotační programy
• IOP – zajištění vydání územního plánu do 5 let
od ukončení realizace
• IROP
• Národní dotační program MMR

IROP
•
•
•
•
•
•
•

Program pro období 2014 -2020, řízen MMR
www.dotaceeu.cz/irop
Příjemci : Obce s rozšířenou působností
Podporováno: některé ÚP (změny), RP a ÚS
Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2017
Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019
Financování (ex-post) – (85% EU+5%SR+10 %)

IROP – změna zahájení projektu
• Změna specifických podmínek (13.5.2016 vydány aktualizace)
• Zahájení projektu : před 1.1.2014
• 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 stanoven nejdříve na
1.1.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před
tímto datem.
• Způsobem zahájení projektu může být například: schválené zadání,
podpis smlouvy s dodavatelem… podle toho, která z těchto
možností zahajuje aktivity, na které jsou uplatňovány způsobilé
výdaje.

• Mohou být podpořeny ÚP/změny ÚP/, RP a ÚS, které mají
schválené/předané zadání před 1.1.2014.

IROP – ukončení projektu
Ukončení realizace projektu:

• Územní plán (změna) a regulační plán:
Datem ukončení realizace projektu na územní plán nebo na
změnu územního plánu/regulační plán je datum předání
upraveného návrhu územního plánu nebo změny územního
plánu po veřejném projednání pořizovateli

• Územní studie:
a) podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně
plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití
pořizovatelem (v případě ORP, která nemá pověření Krajského
úřadu dle stavebního zákona).
b) vložení dat o studii do EÚPČ po schválení možnosti jejího
využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření
Krajského úřadu dle stavebního zákona).

Co lze z IROP- územní plány a jejich změny
•
•
•
•

Celková alokace 630 mil. Kč (85+5+10)%
Minimální částka na ÚP snížení na 300 000,- Kč
u změn 250 000,- Kč
V případě změn územních plánů – musí
vyplývat z územních studií řešících veřejnou
infrastrukturu nebo krajinu

Co lze z IROP-regulační plány
• Regulační plány z vlastního podnětu obce
nenahrazující územní rozhodnutí
• Celková alokace 235,2 mil. Kč, (85+5+10 %)
• Lze realizovat pouze pro území obce s
rozšířenou působností. Není možné
podporovat regulační plány ostatních obcí ve
správním obvodu ORP
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů
je 200 000 Kč.

Co lze z IROP- územní studie
• Projekty na zpracování ÚS se mohou realizovat
pro vybrané území správního obvodu ORP.
• Územní studie zaměřené na:
– veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na
TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR ČR,
– veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na
TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR ČR,
– veřejná prostranství, v souladu s ÚP
– řešení krajiny podrobně ve všech souvislostech v
rozsahu celého správního obvodu ORP

IROP
Datum ukončení příjmu žádostí:
do 31. 3. 2017 !!!
musí již být při předložení mj.:
Smlouva se zhotovitelem (projektantem)
+ zadání

IROP
• S případnými dotazy k administraci projektů se
obracejte na CRR, krajská pracoviště – KÚ
(budova C)
• Případné dotazy k metodickým postupům z
oblasti územního plánování – odbor územního
plánování MMR – Ing. Ilona Kunešová

Národní program – „Podpora územně
plánovacích činností obcí“

• Dotační titul – územní plán
• Příjemce - obec (mimo ORP a mimo obce, které pořizují Úp z
IOP nebo z Programu rozvoje venkova)

• Obce, které nemají žádný územní plán, nebo mají
územní plán schválený před 1. 1. 2007.
• Celková alokace 20 mil. Kč pro rok 2016.
• Státní rozpočet 80 % (max. 400 tis. Kč na jeden územní
plán), příjemce 20 %.
• Financovat lze návrh pro společné jednání a návrh pro
veřejné projednání (případně i vyhodnocení vlivů)
• Nelze financovat „překlopení“ starého ÚP
• K žádosti : mj. schválené zadání UP + smlouva se
zhotovitelem (projektantem)

Děkuji za pozornost

KÚKK, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování

Jana Irovská, tel.: 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

