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Podání žádosti o dotaci v rámci IROP na zpracování Územní studie krajiny pro
správní obvod ORP Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. 9. výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále MMR) k předkládání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) v rámci
prioritní osy 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, pro specifický
cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
2. Usnesení ZMP č. 635 ze dne 15. 12. 2016, které schválilo návrh zadání územní studie
krajiny pro správní obvod ORP Plzeň a zahájení přípravy projektu za účelem podání
žádosti o dotaci z IROP.
3. Předpokládané výdaje projektu v objemu 4 840 tis. Kč vč. DPH, kdy míra podpory je
85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu.
4. Skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) nabízí úspěšným
příjemcům dotace z IROP v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny
čerpat 10% dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 14/2016
a díky tomu pokrýt celkové výdaje na jejich zpracování.
5. Skutečnost, že realizace projektu nezakládá prvky veřejné podpory.

II.

Schvaluj e
1. Podání žádosti města o podporu z IROP, v rámci specifického cíle 3.3: Podpora
pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje pro projekt na zpracování
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň v souladu s Obecnými a
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a podmínkami 9. výzvy.
2. Podání žádosti o 10% kofinancování projektu Územní studie krajiny pro správní
obvod ORP Plzeň v rámci výzvy č. 14/2016 Národního programu Životní prostředí, a
to za předpokladu, že projekt získá podporu z IROP.
3. Postup, kdy v případě, že projekt získá podporu z IROP, bude zajištěno jeho 100 %
předfinancování z rozpočtu města Plzně – Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů.

4. Postup, kdy z rozpočtu města Plzně – Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů bude případně hrazen i 10% podíl žadatele, pokud by jej město nezískalo
v podobě dotace z Národního programu Životní prostředí.
5. Pověření Ing. Lubomíra Složila, vedoucího Odboru financování a rozpočtu MMP
k zastupování města Plzně při jednání s Centrem pro regionální rozvoj, podpisu
žádosti o podporu včetně jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím podáním
do IROP a další administrací projektu.

III.

U kl ád á

Radě města Plzně
Realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.
Termín: 31. 3. 2017
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. P. Kotas
Ing. D. Polová
Ing. L. Složil
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náměstek primátora
19. ledna 2017
vedoucí FIN

Ing. H. Kuglerovou, MBA
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souhlasí
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