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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

vyhlašuje od 10. dubna 2008 
 

KONTINUÁLNÍ VÝZVU 
 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
 

INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 

prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje  
 

oblast intervence 5.3  

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH 
POLITIK  

 
 

zaměření výzvy: 
 

5.3a)  PODPORA PŘI ZAVÁDĚNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ OBCÍ 

(NA ÚROVNI OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ) A KRAJŮ 
 
 
 
Oprávnění žadatelé:   

• kraje pro projekty na zavádění územně analytických podkladů krajů; 
• obce s rozšířenou působností pro projekty na zavádění územně analytických 

podkladů obcí. 
 

Celkový finanční objem výzvy:   
240 mil. Kč 
 
Forma podpory: 
Dotace. 
 
Výše podpory: 
Podíl spolufinancování z ERDF bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových 
způsobilých výdajů a 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu.  

   

 

 
EVROPSKÁ  UNIE 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ 

 



KONTINUÁLNÍ VÝZVA PRO OBLAST INTERVENCE 5.3 IOP 

 - 2 - 

 
Hranice celkových způsobilých výdajů projektu: 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  300 tis. Kč 
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  1,1 mil. Kč 
 
Doba trvání projektu: 

• do 30. června 2009 - pro projekty na zavádění územně analytických podkladů krajů; 
• do 31. prosince 2008 - projekty na zavádění územně analytických podkladů obcí. 

 
Územní zaměření podpory: 
Celé území ČR vyjma území hlavního města Prahy.  
 
Typ podpory:  
Individuální projekty. 
 
Způsobilé výdaje : 

• nákup služeb spojený s pořízením územně analytických podkladů, tvořící jejich 
externí odbornou přípravu, která může zahrnovat tyto dílčí práce: 

o provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako 
součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) dle § 4 vyhl. 
500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a 
výkresu záměrů na provedení změn v území; 

o vytvoření digitální tématické databáze pro vedení všech geografických 
podkladů RURÚ, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s 
takto uspořádanými informacemi pracovat; 

o zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k 
řešení v územně plánovací dokumentaci a problémového výkresu; 

• daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; 
• DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu. 

 
Způsobilé výdaje musí být vynaloženy po 1. lednu 2007. Projekty nesmí být k datu podání 
žádosti ukončeny. 

 
 
 

Forma a způsob podání žádosti o dotaci: 
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 
žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na centrálním 
serveru systému Benefit7 na webové adrese www.eu-zadost.cz. Tištěné žádosti budou od 
10. dubna 2008 přijímat pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní 
příslušnosti určené místem realizace projektu. K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny 
relevantní povinné přílohy. 
 
Příručka pro žadatele a příjemce:  
Další informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce zveřejněné na stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty 
 
 
Kontakty: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Letenská 3, Praha 1 

http://www.eu-zadost.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty
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Personální obsazení  Kontakt 
Ing. Eva Fialová  
 
Ing. arch. Hana Bártová 
 
Ing. Jiří May 

+420 224 862 277  
fiaeva@mmr.cz 
+420 224 862 353 
barhan@mmr.cz 
+420 224 862 245 
mayjir@mmr.cz 

 
 
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 
 
Regionální kancelář CRR Střední Čechy, Náměstí míru 9, 120 53 Praha 2 
 Ing. Zdeněk Dlouhý  
 vedoucí  

 tel: +420 221 596 550 
 dlouhy@crr.cz  

 
Regionální kancelář CRR Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek 
 Ing. Naděžda Burešová 
 vedoucí  

 +420 382 224 414 
 buresova@crr.cz   

 
Regionální kancelář CRR Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov 
 Ing. Lenka Vejlupková 
 vedoucí 

 +420 474 623 721 
 vejlupkova@crr.cz  

 
Regionální kancelář CRR Severovýchod, U koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
 Ing. Leoš Macura 
 vedoucí  

 +420  495 580 411 
 macura@crr.cz  

 
Regionální kancelář CRR Střední Morava, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc 
 RNDr. Karel Schmied 
 vedoucí  

 +420 587 337 704 
 schmied@crr.cz   

  
Regionální kancelář CRR Jihovýchod, Dvořákova 44/14, 602 00 Brno  
 Ing. Šárka Schreiberová 
 vedoucí  

 +420 542 425 236 
 schreiberova@crr.cz   

 
Regionální kancelář CRR Moravskoslezsko, ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava 

 

 
 

Ing. Lumír Ondřejek 
vedoucí  

 tel.: +420 597 081 423 
ondrejek@crr.cz   
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