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DOTACE NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

• národní program

• krajské dotace

26. 6. 2018 2



DOTACE – NÁRODNÍ PROGRAM
„PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ“ (2016-2020)

• příjemce obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které 

pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení 

návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova)

• návrh ÚP pro SP a návrh ÚP pro VP, VV URÚ

• celková alokace 20 mil. Kč pro rok 2018 (předpoklad i pro rok 2019)

• státní rozpočet 80 % z uznatelných nákladů (max. 400 tis. Kč na jeden 

územní plán), příjemce 20 % (je možné kombinovat s krajským DT)

• výzva pro rok 2018 ukončena 

• výzva pro rok 2019 se předpokládá na podzim roku 2018
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DOTACE – KRAJSKÉ DOTACE - OBCÍM

od roku 2018 elektronické podávání žádostí

• doplňující průzkumy a rozbory

• návrh územního plánu

• vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

• SEA, vyhodnocení na NATURA 2000

• úpravy návrhu ÚP (Aktualizace ZÚR KK, objektivní úpravy) – adekvátní část

• vyhotovení úplného znění, po vydání změny s účinností do 31. 12. 2016

• změny ÚP (ZÚR KK, Aktualizace ZÚR KK, záměry kraje, objektivní změny 
např. KPÚ) + objektivní úpravy + úplné znění – adekvátní část

• územní studie

strategie krajských dotací: další využívání dotovaných dokumentací a dat
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VÝŠE KRAJSKÉ DOTACE

• max. výše dotace 150 tisíc Kč  (ÚP)

• doplňující P+R…………max. 50 tis. Kč

• SEA, NATURA 2000…..max. 100 tis. Kč 

• územní studie …………..max. 100 tis. Kč

• úplné znění …………...…max. 100 tis. Kč

• max. 80 % nákladů na rok / min. 20 % vlastní podíl žadatele

(je možné kombinovat s národním programem)
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KRAJSKÉ DOTACE – ROK 2018

• I. kolo příjmu žádostí ukončeno – rozhodlo ZKK 26. 4. 2018

• II. kolo příjmu žádostí ukončeno - bude rozhodovat ZKK 13. 9. 2018
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

• provést do 31. prosince 2018

• odevzdat na kraj do 7. ledna následujícího roku

+ dokumentace tištěná

+ dokumentace elektronická = 2 ks CD (MINIS)

+… 

• po vydání listinné paré dokumentace – 2 ks CD (ÚP - MINIS) – kvalitní vektorová data

• územní studie 

• podmínka veřejné konzultace (předpoklad úspěšného využívání v praxi) 

• zaregistrování do evidence ÚPČ nebo zdůvodnění proč se neschválilo její využití 
- do 1. listopadu 2019 
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PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU

cesta: 
www.kr-karlovarsky.cz (Témata)

Dotace

PROGRAMY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
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KONZULTACE K DOTACÍM

• kontakt:

Ing. Jana Irovská

oddělení územního plánování

odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského kraje

email: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 559
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ÚPRAVA PRAVIDEL NA ROK 2019

• prosinec 2018 RKK, ZKK

• předpoklad zaměření:

• ještě nedokončené nové územní plány

• územní studie

• úplná znění ÚP po vydání změny (do 2017)
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!
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