Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2018
z programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou
průmyslovou zónou (11716)
Dne 29. března 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace
z programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou pro podprogram:

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D162)
__________________________________________________________
Číslo výzvy
3/2018/117D162

Cílem programu
je podpořit rozvoj podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu
v území dotčeném působením velkého investora s rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí.
Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování. Dojde tak ke zlepšení životních
podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly.
Zvýšení nabídky zainvestovaných pozemků přispěje k nárůstu trvale bydlících obyvatel s dopadem na
rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování
životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany

Oprávnění žadatelé
obce ve vymezeném území

Územní vymezení
území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny.
Území se strategickou průmyslovou zónou je oblast, ve které se nachází průmyslová zóna a je vymezená dojezdovou vzdáleností maximálně 30 km do nejbližšího provozu umístěného ve SPZ.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 3. dubna 2018 a končí
dnem 31. května 2018
Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese:
http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 31. 5. 2018 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Alokace výzvy: 20 000 000 Kč
Druh výzvy: kolová
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu čl. VII.
Znění podprogramu je přílohou této výzvy

Základní povinné náležitosti žádosti
Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v čl. 6 Metodického pokynu, který je přílohou této výzvy.

Postup při poskytování dotace





Postup při poskytování dotace je uveden v čl. 9 Metodického pokynu, který je přílohou této výzvy.
Trpí-li žádost odstranitelnými vadami, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění ve stanovené
lhůtě (§14k odst. 1) a 2) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění)
V průběhu řízení může poskytovatel vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů a informací
relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podklady a informace budou doloženy ve
stanovené lhůtě (§14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění)
Poskytovatel může žadatele vyzvat k úpravě žádosti v souladu s §14k odst. 4 zákona
č. 218/2000 Sb. v platném znění.
Poskytovatel může postupovat dle §14p zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění

Kontaktní osoby:
Ing. Hana Pejpalová e-mail: Hana.Pejpalová@mmr.cz tel: 224 864 008
Ing. Martin Klouda e-mail: Martin.Klouda@mmr.cz tel: 224 864 017

Přílohy:
 znění podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou;
 Metodický pokyn k podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou;
 kritéria pro výběr žádostí podprogramů.

