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Podprogram / Dotační titul: Architektonické a urbanistické soutěže
obcí
Příjemce obec
Celková alokace 5 mil. Kč pro rok 2019
Státní rozpočet 50 % nákladů na ceny a odměny podle soutěžních
podmínek (max. 400 tis. Kč na jednu soutěž), příjemce 50 %
Výzva pro rok 2019 od 5. 11. 2018 – 15. 2. 2019 (do 12 hod.)

Podmínky dotace








vyhlašovatelem otevřené (veřejné) soutěže je obec
předmětem soutěže jsou návrhy:
 výhradně staveb a veřejných prostranství financovaných z veřejných rozpočtů
 nebo koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či
regulačního plánu pořizovaného orgány obce)
účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu a zároveň zhotovitele (jde o soutěž
projektovou):
 projektové dokumentace stavby, souboru staveb nebo veřejného prostranství
(včetně stavebních úprav staveb a veřejných prostranství)
 nebo ÚS, ÚP či RP pořizovaného orgány obce
soutěž je v souladu se soutěžním řádem ČKA - ČKA ji uznala jako regulérní soutěž
a vystavila doložku regulérnosti soutěže;
v soutěžních podmínkách jsou uvedeny předpokládané investiční náklady záměru
včetně způsobu jejich stanovení, v případě soutěže na ÚS nebo na ÚPD pak
předpokládaná výše rozpočtových prostředků určených na studii či dokumentaci.

Zahájení/ukončení akce/projektu



Datem zahájení realizace akce je den, kdy Česká komora architektů vydá vyjádření
Komory o regulérnosti soutěže.
Datem ukončení realizace akce je datum podpisu smlouvy na zhotovení projektové
nebo územně plánovací dokumentace či územní studie, které byly předmětem
soutěže. Termín realizace akce je nejpozději 31. 12. následujícího kalendářního
roku po roce, ve kterém byla vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace.

Financování akce/projektu





Financovat akci je možné výhradně v kalendářním roce, ve kterém byla dotace
poskytnuta.
Jednoleté financování – finanční bilance neinvestiční
Forma ex post
Finanční prostředky budou poskytnuty na základě odsouhlasených soutěžních
podmínek, Protokolu o práci poroty včetně rozhodnutí o rozdělení cen a udělení
odměn, poté co správce programu (poskytovatel) obdržel doklad, že příjemce dotace
uhradil ceny a odměny účastníkům soutěže

Náležitosti žádosti


Metodický pokyn - https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemnihoplanovani-a-architektonickych-u/Architektonicke-a-urbanistickesouteze/Architektonicke-a-urbanisticke-souteze-2019; Žádost – elektronické
podání prostřednictvím DIS ZAD (https://www3.mmr.cz/zad) + podepsané
doručit do podatelny MMR!

Přílohy žádosti:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, vůči orgánům státní správy
a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám
Dokument soutěžních podmínek
Doložka regulérnosti soutěže vydaná Českou komorou architektů
Usnesení zastupitelstva nebo rady obce o schválení uspořádání soutěže
Doklad o finančních prostředcích ve výši předpokládaných celkových nákladů na
uspořádání soutěže (včetně cen a odměn)
Zmocnění k podpisu žádosti o dotaci
Doklad o případné jiné dotaci na akci, pokud byla přiznána

Vyplňování žádosti
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Hodnotící kritéria
I. Místo realizace - max. počet bodů 30
Počet obyvatel obce 1 - 2000

30

Počet obyvatel obce 2001 - 10 000

25

Počet obyvatel obce 10 001 - 40 000

20

Počet obyvatel obce 40 001 - 100 000

10

Počet obyvatel obce nad 100 000

0

II. Kulturní hodnoty - max. počet bodů 30
Předmět soutěže zasahuje do památkové rezervace

30

Předmět soutěže zasahuje do památkové zóny

20

Předmět soutěže nezasahuje do památkové rezervace ani do památkové zóny
III. Financování záměru, který je předmětem soutěže - max. počet bodů 20
Schválený rozpočet obce - vyčleněné finanční prostředky na záměr, který je předmětem soutěže
Kladné usnesení zastupitelstva obce o přípravě záměru (např. rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace), který je předmětem soutěže
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Ve schváleném rozpočtu obce nejsou vyčleněny finanční prostředky na záměr, který je předmětem soutěže, ani neexistuje kladné usnesení zastupitelstva obce o
přípravě záměru, který je předmětem soutěže

IV. Obdržená dotace z programu / podprogramu - max. počet bodů 10
Obec nikdy neobdržela dotaci z toho programu / podprogramu
Obec již obdržela dotaci z toho programu / podprogramu
V. Počet projektů/akcí obce přihlášených do výzvy - max. počet bodů 20
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Obec
a)
podává v dané výzvě jedinou žádost,
b)
nebo podává v dané výzvě nejméně 2 žádosti a danou žádost označila jako první preferovanou (jako první preferovanou lze označit jen 1 žádost)

10
Obec
a)
podává v dané výzvě 2 žádosti a předmětnou žádost neoznačila jako preferovanou,
b)
nebo podává v dané výzvě nejméně 2 žádosti a danou žádost označila jako druhou preferovanou (jako druhou preferovanou lze označit jen 1 žádost)

0
Obec podává v dané výzvě nejméně 3 žádosti a neoznačila danou žádost jako první preferovanou nebo jako druhou preferovanou
Pokud obec v dané výzvě označila jako první preferovanou žádost více žádostí a/nebo označila jako druhou preferovanou žádost více žádostí, žádná z žádostí obce
neobdrží v této kategorii žádné body.

0

Kontaktní osoby
 Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz
 Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz

Děkujeme za pozornost.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 862 277
www.mmr.cz

