
 
  

 

 

Výzva  
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) 

z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 – dotační 
titul „Územní plán“ 

Dne 17. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci 
z programu 117D05 „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro podprogram 117D0510 

„Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ na dotační titul „Územní plán (ÚP)“. 

Znění podprogramu a kritéria hodnocení žádostí jsou přílohou této výzvy. 

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 17. října 2016 a končí dnem 30. prosince 
2016. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění 
programu/podprogramu. Žadatel v žádosti uvede předpokládané termíny financování akce 
(projektu); víceleté financování je při splnění podmínek podprogramu možné, avšak garantovat 
finanční prostředky lze jen pro daný kalendářní rok.  

Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách 
Ministerstva pro místní rozvoj na adrese: http://www3.mmr.cz/zad (adresa bude zpřístupněna  
17. října 2016), data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných 
příloh v listinné podobě a na CD doručí nejpozději do 30. prosince 2016 do podatelny 
Ministerstva pro místní rozvoj na adresu: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Odbor územního plánování 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
 
Odbor územního plánování, jako správce tohoto programu, doporučuje, při vyplňování žádosti, 
řídit se Metodickým pokynem k podprogramu 117D0510, který je k dispozici společně s dalšími 
relevantními informacemi na www.mmr.cz. 
  
 

Kontaktní osoby pro dotační titul „Územní plán“ jsou: 
 
Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz 
Ing. Ilona Machatová, 224 862 245, Ilona.Machatova@mmr.cz 
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz 
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku 
finančních prostředků. 

Přílohy: 

1) Znění podprogramu 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“  
2) Kritéria hodnocení žádostí 
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