PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

I. Všeobecná ustanovení

-

1. Pravidla vymezují účel dotace, okruh příjemců dotace, podmínky a způsob
financování.

-

2. Dotaci lze poskytnout pouze na základě kompletní žádosti, která odpovídá těmto
Pravidlům.
3. Administrací Programu je pověřen Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje (dále jen „administrátor programu“). Adresa administrátora programu
je: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13
Plzeň.
4. Poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
5. Dotace je přísně účelová a je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí
účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příjemcem dotace.

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY
VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

6. Souběh dotací na předmětnou akci, ať už z krajských, státních či evropských dotací
není možný.
7. Účetní doklady vztahující se k dotované akci lze použít pouze v rámci tohoto
dotačního Programu.
8. Nemovité věci pořízené či zhodnocené z dotace nesmí být ze strany příjemce dotace
po dobu 3 let od ukončení realizace akce prodány ani bezúplatně převedeny.
9. Na dotaci není právní nárok.
II. Příjemci dotace

2013
Příjemcem dotace může být:

1. Pro Dotační titul Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013:

u Projektů obcí – část A) PSOV PK 2013 buď charakter NEinvestiční nebo
Investiční
u Územních plánů - část C) PSOV PK 2013 je charakter pouze Investiční

· v žádosti musí být uveden definitivní název akce, který bude žadatelem
používán VE VŠECH DOKLADECH souvisejících s realizací předmětné akce
· v rámci Dotačního titulu Projekty obcí - části A) PSOV PK 2013 může být
žadatelem podána pouze 1 žádost na investiční nebo neinvestiční akci
· v rámci Dotačního titulu Územní plány - části C) PSOV PK 2013 může být
žadatelem podána pouze 1 žádost, a to pouze obcí, která ještě v rámci tohoto
dotačního Programu v rámci části C) PSOV PK nečerpala od roku 2008 finanční
prostředky na pořízení ÚP (a má k 31.12. roku předcházejícího podání žádosti
počet obyvatel menší nebo roven 2000).
3. Podání žádosti:
žadatel doručí svoji žádost se všemi náležitostmi Krajskému úřadu Plzeňského kraje,
a to v konkrétní podobě, v termínu a čase, který bude zveřejněn při vyhlášení
programu.
4. Předmět akce,
která je zčásti hrazena účelovou dotací z tohoto programu, musí být nejpozději
do termínu závěrečného vyhodnocení akce, který bude uveden ve smlouvě
o poskytnutí účelové dotace, ve vlastnictví příjemce dotace. Toto neplatí v případě
akcí týkajících se místních komunikací, technické infrastruktury, veřejných
prostranství, sakrálních staveb a hřbitovů, která nejsou ve vlastnictví příjemce dotace zde je však nutný doklad o souhlasu k realizaci předmětné akce ze strany vlastníka.
5. Podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, že žadatel nemá
za rok předcházející poskytnutí dotace nevypořádané finanční závazky vůči
Plzeňskému kraji, státnímu rozpočtu, státním finančním aktivům nebo Národnímu
fondu.

Obec Plzeňského kraje, která má k 31. 12. roku předcházejícího podání žádosti počet
obyvatel menší nebo roven 1 500 a obce oceněné (zlatá, modrá, bílá, oranžová a
zelená stuha) v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2012 bez ohledu na počet obyvatel
2. Pro Dotační titul Územní plány - část C) PSOV PK 2013:
Obec Plzeňského kraje, která má k 31. 12. roku předcházejícího podání žádosti počet
obyvatel menší nebo roven 2 000 a zároveň ještě nečerpala finanční prostředky
z oblasti územního plánování - z části C) PSOV PK 2008 - 2012 na pořízení územního
plánu.
pozn.: Dotační titul Integrované projekty – část B) PSOV PK není v roce 2013 vyhlášen

III. Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Tato Pravidla včetně příloh a termínu podání žádosti budou zveřejněna
na
internetových
stránkách
Plzeňského
kraje
http://www.plzensky-kraj.cz
administrátorem programu.

IV. Účel dotace

1. Dotační titul Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013 (akce realizované v rámci
jedné obce - žadatelem může být pouze jednotlivá obec Plzeňského kraje, která může být
příjemcem dotace dle bodu II. odst. 1 těchto Pravidel)
Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy
majetku obcí Plzeňského kraje, který je hmotného nemovitého charakteru. Akce musí
být realizována na katastrálním území žadatele. Dotace je určena na akce investičního
nebo neinvestičního charakteru v těchto oblastech (dotována může být vždy jen jedna
akce z výčtu jednotlivé oblasti a) až e)):
a) Venkovská zástavba a občanská vybavenost

•
•
•

školské zařízení
obecní úřad
zdravotnické zařízení
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Rada Plzeňského kraje v souladu s platnou legislativou, zejména zákony č. 129/2000 Sb.,
o krajích, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) vydala tato
pravidla pro finanční podporu (dále „dotace“) projektů obcí Plzeňského kraje
(dále jen „příjemci dotace“):

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
(dále jen „Pravidla“)

2013
Plzeňský kraj
Sídelní struktura Plzeňského kraje je nevyvážená - na metropolitní Plzeň navazuje drobná
venkovská struktura. Schází města střední velikosti. Typickým rysem území je vysoký
počet malých sídel. Katastrální území obcí do 2 000 obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy
kraje a žije v nich přes 30 % obyvatelstva.
Roztříštěná sídelní struktura a významný venkovský charakter Plzeňského kraje přispěl
k myšlence pomoci venkovskému území v jeho obnově, stabilizaci a rozvoji i pomocí
krajských dotačních programů. Nejucelenějším a ze široka pojatým dotačním programem
kraje, který směřuje k venkovu, je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje.
Cíle dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
(dále jen „PSOV PK“ popř. jen „Program“)
Program stabilizace a obnovy venkova je jedním z nástrojů pro naplňování základní
strategické vize „Programu rozvoje Plzeňského kraje“, kterou je růst kvality života
obyvatel. Hlavním cílem PSOV PK je podpora harmonického rozvoje venkovských oblastí
regionu.
PSOV PK je vyhlašován od roku 2005 s cílem podporovat rozvoj venkovských oblastí
Plzeňského kraje. Tento dotační program je obcemi Plzeňského kraje velmi oblíben.
Zejména pro malé obce je PSOV PK často jedinou možností k získání dotace. Bez dotační
pomoci by mnohdy ani nemohly provést nutné opravy svého nemovitého majetku.
Od roku 2008 (s výjimkou roku 2010) mohou být poskytnuty finanční prostředky z PSOV
PK také k podpoře úhrady nákladů spojených s vybranými činnostmi na úseku územního
plánování, tj. např. k pořízení nového územního plánu či k pořízení vyhodnocení vlivu
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
V letech 2005, 2006 a 2007 bylo v rámci tohoto dotačního programu mezi příjemce dotace
rozděleno 60 mil. Kč, v roce 2008 a 2009 to bylo 65 mil. Kč, v roce 2010 byl
z ekonomických důvodů rozpočet programu snížen na 50 mil. Kč, v roce 2011 bylo
vyčleněno 54 mil. Kč, v roce 2012 opět 60 mil. Kč. Finanční objem programu zdaleka
nepokryje celkový dotační požadavek obcí.

2. Pokyny pro vyplnění uznatelné žádosti o poskytnutí dotace z PSOV PK 2013:
· Žádost bude podána v elektronickém systému eDotace, který je
k dispozici na internetových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz
(nebo přímá adresa http://dotace.plzensky-kraj.cz/).
· Žadatelem bude v tomto systému zpracováno zaregistrování žádosti o dotaci
z rozpočtu Plzeňského kraje dle přednastavené šablony (postup pro vyplnění bude
k dispozici) a:
Ø pro Dotační titul Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013 budou zároveň do systému
vloženy tyto naskenované povinné přílohy (velikost jednotlivé přílohy nesmí
přesáhnout 10MB):

•
•
•
•
•
•
•
•

hřiště
tělovýchovné zařízení
kulturní zařízení
hasičská zbrojnice
obytná budova
sakrální stavba
hřbitov
ostatní budovy

b) Místní komunikace

Příloha č. 1: vyplněné, podepsané a orazítkované čestné prohlášení (formulář
čestného prohlášení je přílohou těchto Pravidel)
Příloha č. 2: AKTUÁLNÍ výpis z účtu obce (výpis pouze s JASNOU
IDENTIFIKACÍ/NÁZVEM majitele účtu), na který bude případně zasílána dotace
Příloha č. 3:1 ks fotografie současného stavu před realizací akce (popř. v průběhu
akce).

c) Technická infrastruktura

Ø pro Dotační titul Územní plány - část C) PSOV PK 2013 budou zároveň
do systému vloženy tyto naskenované povinné přílohy (velikost jednotlivé přílohy
nesmí přesáhnout 10MB):

•
•
•

Příloha č. 1: vyplněné, podepsané a orazítkované čestné prohlášení (formulář
čestného prohlášení je přílohou těchto Pravidel)
Příloha č. 2: usnesení zastupitelstva obce o schválení Zadání územního plánu (dále
jen „ÚP“)
Příloha č. 3: projednané a zastupitelstvem obce schválené Zadání ÚP, a to včetně
potvrzení pořizovatele ÚP o jeho předchozím projednání dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (jako potvrzení postačí
razítko a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele na schváleném Zadání)
Příloha č. 4: smlouva o dílo se zpracovatelem - projektantem ÚP (nutno uvést
zpracování jednotlivých etap pořizované územně plánovací dokumentace (dále jen
„ÚPD“) včetně ceny a termínů plnění - ze smlouvy musí být zřejmý finanční náklad
na zpracování návrhu ÚP, případně na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území - přípravné práce jako např. průzkumy a rozbory, návrh zadání apod.
nejsou z PSOV PK 2013 dotovány). Ze smlouvy o dílo by měl být případně zřejmý
požadavek na poskytnutí vektorové podoby dat konečné verze ÚP (pokud tuto
podobu dat bude obec od zpracovatele - projektanta ÚP požadovat a zaváže se, že
data předá při závěrečném vyhodnocení akce – viz dále)
Příloha č. 5: AKTUÁLNÍ výpis z účtu obce (výpis pouze s JASNOU
IDENTIFIKACÍ/NÁZVEM majitele účtu), na který bude případně zasílána dotace.
· v elektronické žádosti budou vyplněny všechny požadované informace o žadateli
a o akci, na kterou má být poskytnuta dotace. Popis akce, termíny realizace či
celkové náklady akce uvedené v žádosti jsou předběžné. Definitivní specifikace
bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK 2013
· v žádosti musí být uveden charakter akce (neinvestiční či investiční), který je
brán jako DEFINITIVNÍ
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•
•

veřejné osvětlení, veřejný rozhlas
oprava technologických zařízení technické infrastruktury (pouze neinvestiční akce)

d) Ekologické projekty
sběrný dvůr
likvidace nebo rekultivace nepovolené skládky
odbahnění nebo rekonstrukce požární nádrže, rybníka, potoka

e) Veřejná prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

•
•
•
•
•

náměstí
chodník
park
veřejná zeleň
ostatní veřejná prostranství

V rámci Projektů obcí - části A) PSOV PK 2013 se dotace poskytuje na částečné krytí
nákladů jedné akce jednotlivým obcím Plzeňského kraje specifikovaným v bodu II. odst.
1 těchto Pravidel.
Výše dotace na akce v rámci části A) PSOV PK 2013:
v rozmezí 100 - 300 tis. Kč
V tomto případě může být poskytnutá dotace ve výši max. 70 % celkových
nákladů akce.

2. Dotační titul Územní plány - část C) PSOV PK 2013 (akce realizované v rámci
jedné obce - žadatelem může být pouze jednotlivá obec Plzeňského kraje, která může být
příjemcem dotace dle bodu II. odst. 2 těchto Pravidel)
Poskytování dotací bude zaměřeno na:

-6-

