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ZPRAVODAJ

èíslo 45
ROZVOJOVÉHO
CENTRA PØI RRA ÚK

HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011

Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad zveøejnil harmonogram výzev pro podávání žádostí o dotaci z Regionálního
operaèního programu Severozápad. V roce 2011 je plánováno vyhlášení výzev pro tyto oblasti podpory:

02

Výzva è.

Oblast podpory

Termín

Alokovaná èástka

21

3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

6. 1. 2011 – 31. 3. 2011

350 000 046 Kè

21

4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

6. 1. 2011 – 31. 3. 2011

1 083 313 695 Kè

21

4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktù cestovního ruchu

6. 1. 2011 – 31. 3. 2011

90 267 042 Kè

22

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem)

6. 1. 2011 – 31. 3. 2011 (ètvrtletní prùbìžná)

311 135 122 Kè

23

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem)

6. 4. 2011 – 14. 7. 2011 (ètvrtletní prùbìžná)

dle výsledkù výzvy è. 22

24

3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

duben – èerven 2011

bude upøesnìna

25

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem)

15. 7. 2011 – 12. 10. 2011

dle výsledkù výzvy è. 23

26

3.2. – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

èervenec – srpen 2011

337 105 012 Kè

27

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM III.

èervenec – záøí 2011

486 282 656 Kè

28

4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR (øízená výzva s IOP)

èervenec – záøí 2011

150 000 030 Kè

29

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM I. (Karlovy Vary, Ústí nad Labem)

13. 10. 2011 – 12. 1. 2012

dle výsledkù výzvy è. 25

30

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu – IPRM III.

záøí – prosinec 2011

dle výsledkù výzvy è. 27

32

3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

listopad 2011 – leden 2012

bude upøesnìna

VÝZVY ROP SEVEROZÁPAD – LEDEN 2011

OBLAST PODPORY 3.2:

Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Globální cíl:
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu modernizací doprovodné infrastruktury a integrací jednotlivých druhù dopravy
šetrných k životnímu prostøedí.
Operaèní cíle:
Zvýšení atraktivity veøejné hromadné dopravy v regionu.
§
Zlepšení dopravní dostupnosti veøejnou dopravou v regionu pro všechny skupiny obyvatel.
§
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Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
Pøípravu koncepcí, programù a projektù zamìøených na øešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho èástech vèetnì pøípravy
§
nezbytné související dokumentace.
Realizace
§

ucelených integrovaných projektù rozvoje dopravní obslužnosti zamìøených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci
potøebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálù, budování parkoviš v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na
rozvoj souvisejících služeb (budování informaèních a odbavovacích systémù, propagace a medializace veøejné dopravy…).

Zlepšování dostupnosti veøejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované obèany).
§
Rozvoj a budování páteøních regionálních cyklostezek vèetnì jejich napojení na páteøní sí cyklostezek v sousedních regionech a
§
ucelených úsekù lokálních cyklostezek s napojením na páteøní sí, dùležitých pro zajištìní plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.
Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Spolufinancování ÈR bude
zajištìno z rozpoètu krajù, obcí a veøejných neziskových organizací. Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù. V
pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò veøejné
zdroje ÈR. V pøípadì projektù zakládajících veøejnou podporu bude postupováno v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1628/2006 ze dne 24.
øíjna 2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investièní podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro
velké podniky nesmí pøesáhnout 40 %, pro støední 50 % a pro malé 60 %.
Pøíjemci:
obce – mìsta do 49 999 obyvatel;
§
kraje;
§
organizace zøízené èi založené obcí do 49 999 obyvateli nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní
§ neziskové organizace;
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby).
§
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:

OBLAST PODPORY 4.1:

6. ledna 2011
31. bøezna 2011

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Globální cíl:
Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Operaèní cíle:
Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku.
§
Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu.
§
Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeòství v regionu.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch (napø. informaèní
§
centra, turistické trasy, nauèné stezky, hippostezky, sportovnì-relaxaèní centra a areály, lyžaøské trasy a areály, vèetnì pøístøeškù,
odpoèívadel, systémù znaèení, zaøízení pro úpravu tratí, pøístavištì a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky
apod.);
revitalizaci a zpøístupnìní kulturních, technických a prùmyslových památek, kulturního dìdictví a ostatních turisticky významných
§
objektù pro jejich využití v CR (napø. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informaèní centra);
modernizaci a úpravu lázeòské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradièní i moderní formy lázeòství („wellness“),
§
realizaci bezbariérových pøístupù a dalších úprav pro zdravotnì postižené návštìvníky;
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výstavbu
§

a rekonstrukci podmiòující dopravní infrastruktury zajišující dostupnost a kvalitní pøístup k místùm s atraktivitami CR
(komunikace, parkovištì, chodníky, pìší stezky, systémy znaèení apod.).

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Spolufinancování ÈR bude
zajištìno z rozpoètu krajù, obcí a veøejných neziskových organizací. Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù. V
pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò veøejné
zdroje ÈR. V pøípadì projektù zakládajících veøejnou podporu bude postupováno v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1628/2006 ze dne 24.
øíjna 2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investièní podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro
velké podniky nesmí pøesáhnout 40 %, pro støední 50 % a pro malé 60 % celkových zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
kraje;
§
obce;
§
organizace zøízené èi založené obcí nebo Krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní neziskové organizace (pouze v pøípadì projektù s dopadem na obec nad 2000 obyvatel);
§
organizaèní složky státu;
§
zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou úèetní historií;
§
podnikatelské subjekty s delší než dvouletou úèetní historií (právnické a fyzické osoby).
§
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:

6. ledna 2011
31. bøezna 2011

OBLAST PODPORY 4.3:

Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktù cestovního ruchu

Globální cíl:
Trvalý zájem a dostateèná informovanost turistù o regionu.
Operaèní cíle:
Široké fungující partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu.
§
Komplexní rezervaèní a informaèní systémy cestovního ruchu.
§
Efektivní koordinace cestovního ruchu prostøednictvím jednotných mechanismù úèinného marketingu.
§
Rozvoj nových produktù a programù cestovního ruchu vèetnì dostateèného personálního zázemí.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené zejména na:
podporu vzniku a èinnosti regionálních partnerství v oblasti CR (napø. založení a podpora èinnosti regionálního fóra pro cestovní ruch
§
zajišujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních èi lokálních destinaèních
managementù);
rozvoj informaèních a rezervaèních systémù a vytvoøení regionální sítì informaèních center;
§
podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeòství
§

- podpora monitoringu návštìvnosti,
pasportizace, zpracování analytických studií a strategických dokumentù v oblasti cestovního ruchu a podkladù zajišujících úèinnìjší
øízení, zpracování marketingových studií, generelù a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktù a marketing, zavádìní systému
certifikace zaøízení a služeb CR apod.;

pøípravu nových, zkvalitòování a rozšiøování existujících marketingových produktù CR s regionálním dopadem (napø. „wellness“ pro
§
oblasti lázeòství èi ekoturistiku na území NP);
podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu (napøíklad v oblasti lázeòství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.);
§
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podporu marketingu a propagaci akcí regionálního významu (napø. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a
§
divadelních festivalù, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampanì);
konání konferencí, semináøù, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeòství;
§
vytváøení
§ systémù informování turistù o pøírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (znaèení turistických stezek,
oznaèení splavných úsekù øek, oznaèení infocenter, mapy mìst a podobnì).
Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Spolufinancování ÈR bude
zajištìno z rozpoètu krajù, obcí a veøejných neziskových organizací. Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù. V
pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò veøejné
zdroje ÈR. V urèitých pøípadech je také možné aplikovat naøízení Komise (ES) è. 1998/2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v kterémkoliv tøíletém období
pøesáhnout èástku 200 000 EUR. Do výpoètu tohoto stropu musí být zapoèteny všechny podniku poskytnuté podpory de minimis bez ohledu
na jejich cíl nebo podobu (do výpoètu podpory de minimis se nezapoèítávají podpory povolené na základì jiných výjimek).
Pøíjemci:
kraje;
§
obce;
§
organizace zøízené èi založené obcí nebo Krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní neziskové organizace (pouze v pøípadì projektù s dopadem na obec nad 2000 obyvatel);
§
organizaèní složky státu;
§
hospodáøská komora a její složky;
§
zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou úèetní historií;
§
podnikatelské
subjekty s delší než dvouletou úèetní historií (právnické a fyzické osoby).
§
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:
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6. ledna 2011
31. bøezna 2011

OPERAÈNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

XXIV. Výzva OPŽP v rámci Prioritní osy 2
Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky vyhlásilo prostøednictvím Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky XXIV. výzvu
pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaèního programu Životní prostøedí. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou
pøijímány od 1. listopadu 2010 do 29. èervence 2011. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z
prostøedkù EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kè.
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory:
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
Podoblast podpory:
2.1.1. – Snížení imisní zátìže ze zdrojù v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
Poøízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splòuje hodnoty nejlepší emisní tøídy a
§
pøípadné souèasné zlepšení energetických vlastností obálky budov (napø. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními
parametry).
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Podoblast podpory: 2.1.2. – Snížení pøíspìvku k imisní zátìži obyvatel omezením emisí z energetických systémù vèetnì CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
Výstavbu nového centrálního zdroje tepla vèetnì novì budovaných rozvodù tepla a rozšiøování stávajících rozvodù za úèelem pøipojení
§
nových zákazníkù náhradou spalovacích zdrojù ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodù (napø. z dùvodu pøechodu z
parního na teplovodní systém) a pøípadná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. Pozn.: V
pøípadì rekonstrukce spalovacího zdroje budou pøijatelné také projekty zamìøené pouze na instalaci dodateèných technologických zaøízení
sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 neboTZL.
rozšíøení stávající støedotlaké sítì pøi souèasném zajištìní pøechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojù.
§
Podoblast podpory: 2.1.3. – Snížení imisní zátìže omezením prašnosti z plošných zdrojù
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
Výsadbu a regeneraci izolaèní zelenì oddìlující obytnou zástavbu od prùmyslových staveb èi komerèních areálù nebo frekventovaných
§
dopravních koridorù.
Poøízení strojù na úklid zpevnìných cest nebo silnièních komunikací za úèelem snížení prašnosti (napø. samosbìrné nebo kropící vozy).
§
Poøízení dalších technických zaøízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojù (dle povahy procesu napø. vodní clony, skrápìní,
§
odprašovací nebo mlžící zaøízení).
Podoblast podpory: 2.1.4. – Doplnìní a inovace systémù sledování a hodnocení imisní zátìže na území ÈR
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
Výstavbu a obnovu systémù sledování kvality ovzduší v celorepublikovém mìøítku (zejména monitorovací sítì, laboratorní vybavení,
§
zabezpeèení sbìru vzorkù a pøenosu dat) vèetnì vybavení provozovatelù monitorovacích systémù.
Investièní podporu výstavby a aktualizaci databází a digitálních mapových podkladù v oblasti ochrany kvality ovzduší, urèených zejména
§
pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ÈR a posouzení dopadù opatøení ke zlepšení kvality ovzduší.

Oblast podpory: 2.2 – Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
Rekonstrukci spalovacích zdrojù s instalovaným výkonem vìtším než 5 MW za úèelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových èástic (napø.:
§
instalace nízkoemisních hoøákù, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada pùvodního kotle novým.
Rekonstrukci nespalovacích zdrojù nebo instalaci dodateèných zaøízení pro záchyt emisí za úèelem snížení emisí zneèišujících látek, pro
§
které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které dle §19 zákona è. 86/2002 Sb., emisní
limity nahrazují).
Zámìnu technologií a technická opatøení na zdrojích vedoucích k odstranìní èi snížení emisí VOC do ovzduší (napø.: pøechod na vodou
§
øeditelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických èi termooxidaèních jednotek, instalace biofiltrù, instalace fotooxidaèních
jednotek).
Technická opatøení na zdrojích vedoucí k odstranìní èi snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemìdìlství se jedná zejména o snížení
§
NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). Pozn.: V pøípadì rekonstrukce spalovacího zdroje (opatøení 2.2.a) budou pøijatelné také projekty
zamìøené pouze na instalaci dodateèných technologických zaøízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 neboTZL.
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DOTAÈNÍ PROGRAMY ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj vyhlásil dotaèní programy pro rok 2011. Jedná se o tyto tituly:

a) Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011
Tento program je urèen k podpoøe projektù z oblasti péèe o kulturní památky, zejména na záchranu bezprostøednì ohrožených hodnotných
architektonických a historických kulturních památek, záchranu a obnovu movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji (napø.
opravy a rekonstrukce hradù, zámkù, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné mìstské architektury, historické zelenì, technických
památek, restaurování plastik a vybavení interiérù a dalších objektù prohlášených za kulturní památku); a zachování kulturnì – historického
charakteru a výpovìdní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek.
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 1. února 2011.
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b) Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotváøející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro r. 2011
Tento program je urèen k podpoøe projektù z oblasti péèe o kulturní dìdictví, zejména na stavební a umìleckoøemeslné práce související pøímo
se záchranou a obnovou bezprostøednì ohrožených drobných památek a architektury dotváøející kulturní krajinu Ústeckého kraje, které
nejsou prohlášeny za kulturní památku dle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù (tj. drobná sakrální
architektura - napø. køížky, Boží muka, kaplièky, výklenkové kaple, zastavení, køížové cesty apod.; smírèí køíže, odpoèivné kameny,
samostatnì stojící sochy a sousoší, kašny, zvonièky, význaèné náhrobky, pomníky a pomníèky padlých, historické pamìtní desky (vzniklé pøed
r. 1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy, pamìtní nápisy, památky místního významu atd. – dále jen „drobná architektura“).
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 1. února 2011.

c) Program podpory regionální kulturní èinnosti na rok 2011
Tento program je urèen k podpoøe projektù z oblasti kultury, zejména k rozšíøení nabídky a podpoøe poøádání kulturních akcí, k podpoøe
subjektù zabezpeèujících kulturní aktivity, k reprezentaci kraje v oblasti kultury, k rozvoji tvoøivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby
a zájmové umìlecké tvorby a k zachování a rozvoji místních tradic.
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 1. února 2011.

d) Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborù a hudebních tìles pùsobících v Ústeckém kraji na
rok 2011
Tento program je urèen k podpoøe projektù z oblasti kultury, zejména k rozšíøení nabídky a podpoøe poøádání kulturních akcí, k podpoøe
subjektù zabezpeèujících kulturní aktivity, k reprezentaci kraje v oblasti kultury, k rozvoji tvoøivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby
a zájmové umìlecké tvorby a k zachování a rozvoji místních tradic.
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 1. února 2011.

e) Dotaèní program Sport 2011
Tento program je urèen k podpoøe sportovních akcí mezinárodního, republikového, a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovních
soustøedìní dìtí a mládeže, k podpoøe reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ÈR a v zahranièí a k obnovì vybavení
sportovních organizací.
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 11. února 2011.

f) Dotaèní program Volný èas 2011
Program urèen k multifunkèní strukturované podpoøe volnoèasových aktivit dìtí a mládeže, k reprezentaci kraje v této oblasti a k rozvoji
zájmové èinnosti organizací pracujících s dìtmi a mládeží.
Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 11. února 2011.

g) Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 je zamìøen na tyto oblasti:
Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovnì veøejných budov, zlepšení nabídky nekomerèních služeb,
obnova památek, historických a kulturních pamìtihodností. Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektù obèanské vybavenosti ve
vlastnictví obce a poøízení a obnovu vybavení a techniky.
V roce 2011 budou podporovány úpravy a opravy objektù obèanské vybavenosti a jejich vybavení:
školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem;
§
mateøské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem;
§
opravy
§ høbitovních zdí v obcích do 500 obyvatel;
drobné sakrální stavby;
§
oprava støech hasièských zbrojnic.
§
Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpeènosti provozu na nich. Souèástí zamìøení je také
zlepšení stavu veøejných prostranství pro pohodlné a pøíjemné užívání všemi obyvateli a návštìvníky obce.

6
strana

45. ZPRAVODAJ
V rámci této oblasti podpory budou podporovány:
opravy i výstavba chodníkù a místních komunikací v souèasnì zastavìném území obce;
§
úprava veøejných prostranství;
§
veøejné
§ osvìtlení – v pøípadech, kdy bude realizace vynucena rekonstrukcí rozvodù NN v obci. Souèástí žádosti musí být doklad od
pøíslušného energetického podniku o realizaci v roce 2011;
vybudování nového kotvištì pro malá plavidla na øece Labi.
§
Žádost na komunikaci mùže být podána pouze, pokud není v rozporu s platnou územnì plánovací dokumentací.
Zlepšení životního prostøedí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opatøení je zamìøeno na podporu místních aktivit, které pøispívají ke zlepšení èistoty a vzhledu zelenì, vodních tokù a ploch, k posílení jejich
krajinotvorné funkce. Žádost mùže být podána pouze pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto
dokumentem v rozporu.
Podpora územnì plánovací èinnosti obcí
Tato oblast podpory je zamìøena na podporu územnì plánovací èinnosti obcí:
Pøevedení dat nových, již vydaných územních plánù, zahrnující právní stav ke dni vydání poslední zmìny územního plánu, do struktury
§
datového modelu Ústeckého kraje pro ÚPD podle „Metodiky jednotného zpracování územnì plánovacích dokumentací v GIS (CAD)“.
Podpora zpracování nových územních plánù obcí. Pøevedená data územních plánù nebo data nového územního plánu budou pøedána k
§
využití Krajskému úøadu Ústeckého kraje, budou splòovat strukturu a náležitosti datového modelu Ústeckého kraje pro ÚPD a budou
zpracována v souøadnicovém systému S-JTSK. Novým územním plánem se rozumí územní plán zpracovaný podle zákona è. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním øádu, v platném znìní.
Soutìž Vesnice roku 2011
Cílem této oblasti podpory je odmìna obcím, které se zúèastnily soutìže Vesnice roku 2011 v Ústeckém kraji a získaly ocenìní ve formì jedné
ze stuh èi diplomù: Zlatá stuha – pro vítìze krajského kola, Zelená stuha – za péèi o zeleò a životní prostøedí, Modrá stuha – za péèi o
spoleèenský život v obci, Bílá stuha – za èinnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemìdìlského subjektu.

Uzávìrka pro podání pøihlášek projektù stanovena na 25. února 2011.
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Bude-li nìkterá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná,
rádi Vám poskytneme další informace, pomùžeme pøi pøípravì projektù a
získávání finanèních prostøedkù z dotaèních programù ÈR a EU.

