Fiche 2 – Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Cíl fiche
Upravená a využívaná veřejná prostranství v obcích regionu Český Západ.
Popis charakteru fiche
Ústředním tématem této Fiche je obnova veřejných prostranství obcí a měst regionu. Veřejná prostranství vytvářejí základnu pro
sociokulturní vazby mezi místními obyvateli. Jsou nejenom místem k setkávání a k volnočasovým aktivitám, ale spoluvytvářejí i hlavní
dojem, který získá o dané obci každý návštěvník regionu. Zapojením místních obyvatel do plánování úprav těchto prostranství se
zvýší i jejich zájem o život v obci a potažmo i v regionu. Navíc se vytvoří vztah k upravovanému místu a tím i ochota o jeho vzhled
v budoucnosti pečovat.
Podporované aktivity






zachování a obnova tradičního vzhledu a venkovského charakteru sídel
rekonstrukce, obnova a vytváření uměleckých, výtvarných a architektonicky cenných prvků v intravilánu obcí (např.
kašny, fontány, sochy, sloupy)
obnova a vytváření veřejných prostranství včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky, altány, apod.)
zpracování projektové či technické dokumentace k realizaci úprav veřejných prostranství či plán následné péče
zapojení veřejnosti do plánování a realizace veřejných prostranství

Uplatnění inovačních přístupů
Inovativní formy zapojování veřejnosti do plánování i realizace úprav veřejných prostranství.
Žadatel/Příjemce







obce dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
svazky obcí dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
občanská sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
obecně prospěšné společnosti dle zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
nadace dle zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
církve a jejich organizace dle zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Forma a výše dotace





90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
min. 50 tisíc, max. 2 miliony Kč
průběžné financování pro obce a svazky obcí
dotace nezakládá veřejnou podporu

Návaznost fiche na opatření/podopatření Programu rozvoje venkova
Projekt musí odpovídat alespoň jednomu z cílů hlavního opatření Programu rozvoje venkova (viz tabulka).

vedlejší

hlavní

název opatření/podopatření/záměru
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
a) Občanské vybavení a služby

cíle opatření/podopatření
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Způsobilé výdaje
Více než polovina celkových způsobilých výdajů musí být čerpána ze skupiny hlavního opatření (první tabulka).
opatř.

kód

III.2.1.1.a)

339
340
341

D

hlavní

338

opatř.

342
343*
344*
kód
358

III.2.1.2.a)

vedlejší

360

363

365

368

popis způsobilého výdaje
stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (např. náměstí, ulic, chodníků, tržišť, parků), osvětlení, oplocení a
venkovního mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a na obnovu a/nebo výstavbu čekáren na
zastávkách hromadné dopravy
výdaje na parkové úpravy, výdaje na nákup a výsadbu zeleně včetně zatravnění v zastavěném území obce (intravilánu)
výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí (např. zahradní traktory, motorové travní sekačky)
v souvislosti s projektem
stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (např. nezbytné
přístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, neplacená parkoviště, plochy stanovišť kontejnerů pro
komunální odpad)
výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10% způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
výdaje na zpracování projektové dokumentace
výdaje na zpracování technické dokumentace
popis způsobilého výdaje
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění
a sociálního zařízení v oblasti péče o děti – k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných
stravovacích zařízení a dětských hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky)
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění
a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury – k zajištění
občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře), pro sportovní aktivity a tělovýchovu (např. hřiště,
tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny, WC, občerstvení,
lavičky, stoly) včetně přestavby a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které sloužily původně k jiným účelům, pro sportovní a
volnočasové aktivity, pro základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží)
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti péče o děti k zajištění
péče o děti – k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení a dětských hřišť
s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky)
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, výtápění a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu,
volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury – k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví
(ordinace lékaře), pro sportovní aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovně-společenská
centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly) pro sportovní a volnočasové aktivity, pro základní
obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží)
stavební výdaje na zpevnění ploch s pokládku zpevněných povrchů a dlažeb (např. plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a
manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky)

Limity pro vybrané způsobilé výdaje
Stavební výdaje jsou uznatelné max. do výše stanovené ceníkem RTS Brno.
Výše uvedené způsobilé výdaje označené * jsou uznatelné max. do výše limitů uvedených v následující tabulce.
kód
343
344

popis způsobilého výdaje
výdaje na zpracování projektové dokumentace
výdaje na zpracování technické dokumentace

limit
20.000 Kč
80.000 Kč

Kritéria přijatelnosti







Projekt je realizován na území působnosti MAS.
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
Projekt je realizován mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokalit
soustavy Natura 2000).
Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu a neznevýhodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele,
nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod
mezi členskými státy EU.

Další podmínky










Délka realizace projektu je max. 18 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě leasingu).
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu
na účel.
V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel
povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace
příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Podrobný výklad viz příloha č. 6.
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.
Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejný předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol
státního rozpočtu, státních fond nebo jiných fondů Evropské unie.
V případě žádosti o dotaci na nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem, nesmí být po dobu vázanosti
projektu na účel využívána tato technika pro třetí osoby za úplatu.
Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně upořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s
realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví
nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíce
ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu, (u všech
uvedených dokladů originály nebo úředně ověřené kopie).
V rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby je obcím a svazkům obcí umožněno průběžné
financování – tím se rozumí rozdělení realizace projektu na 2 části s tím, že lze poskytnout 1 průběžnou platbu do výše
50% plánovaných způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to za předpokladu, že žadatel naplánuje 2 části
projektu již při předložení žádosti o dotaci, dodatečné členění projektu na části není možné. Na průběžnou platbu ztrácí nárok
obec/svazek obcí, které jsou během administrace žádosti/projektu ještě před proplacením průběžné platby uděleny jakékoliv
sankce. Při kombinaci s jiným opatřením/podopatřením obce/svazky obcí tuto možnost ztrácí.

Kritéria pro monitoring




Počet upravených veřejných prostranství.
Počet zpracovaných projektových resp. technických dokumentací či plánů následné péče o veřejná prostranství.
Počet lidí zapojených do plánování veřejných prostranství resp. do realizace jejich obnovy.

Upozornění pro žadatele – obce a svazky obcí



Upozorňujeme žadatele, především obce, na tiskovou zprávu ministerstva zemědělství vydanou dne 25. 2. 2009
(viz http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=43474&ids=2515), ve které se v posledních dvou
odstavcích uvádí, že DPH je nově nezpůsobilý výdaj. Bližší informace v době zveřejnění výzvy nejsou známy,
MAS Český Západ – Místní partnerství se snaží prostřednictvím CP SZIF Praha a také Národní sítě MAS ČR,
o.s. zjistit bližší podrobnosti o této problematice.

MAS Český Západ – Místní partnerství
Miroslava Válová I manažerka MAS
e-mail I valova@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 774499395

Honza Florian I koordinátor programu LEADER
e-mail I florian@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 774499396

kancelář I Olbramov
OÚ Olbramov I Olbramov 5 I 349 01 pošta Stříbro
telefon I 374692021 I 373700742

kontaktní místo I Kladruby
Infocentrum Kladruby I Husova 6 I 349 61 Kladruby
telefon I 373721003

Dokumentace Fiche č. 2 MAS Český Západ – Místní partnerství platná pro 3. výzvu, březen 2009.

