Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Příjem žádostí o dotaci: 15. 1. 2021 – 9. 4. 2021
Výzva je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí (tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace). Cílem
je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu rodinných a bytových domů.
DOTACE JE URČENA NA:
- pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury
• pozemní komunikace = místní komunikace III. nebo IV. třídy včetně jejich součástí a účelové
komunikace
• vodovod = místní vedení 2. nebo 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě
• kanalizace = místní vedení 2. nebo 3. kategorie rozvodné stokové sítě
Nezpůsobilé výdaje: projekt. dokumentace, stavební dozor, vypracování žádosti o dotaci, výstavba přípojek, přeložky
Nejzazší termín ukončení realizace je 31. 10. 2022 (předpokládané zveřejnění výsledků bude v květnu 2021)
Následná výstavba alespoň 70% odpovídajícího počtu rodinných či bytových domů musí být ukončena nejpozději do
5 let od ukončení výstavby předmětné technické infrastruktury (ostatní do 8 let).
ŽADATEL: obec
DOTACE: max. 80.000 Kč na 1 stavební pozemek
O dotaci lze žádat v režimu ,,de minimis“ nebo mimo něj:
- režim mimo ,,de minimis“:
• pozemky musí být prodány v otevřeném, transparentním a nediskriminačním řízení
• případný zisk z prodeje pozemků musí být reinvestován do obecní infrastruktury, která bude
zpřístupněna veřejnému bezplatnému užívání (např. dopravní a pěší komunikace, veř. osvětlení, veř.
zeleň, veř. prostranství, atd) nebo bude vrácen poskytovateli dotace
• po dobu udržitelnosti (5 let) nesmí být připojena infrastruktura, která bude sloužit k jiným účelům,
než k obsluze objektů bydlení fyzických osob (např. výrobní podniky, objekty poskytování služeb,
developerské projekty)
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:
- souhrnná technická zpráva a technická zpráva k předmětné infrastruktuře + situace stavby
- položkový rozpočet
- platný dokument o povolení stavby (pravomocné stavební povolení, účinná veřejnoprávní smlouva, souhlas
autorizovaného inspektora, ohlášku) – dokumenty ze všech stupňů řízení (prvotní stavební povolení, změna
stavby před dokončením, změna stavebníka, apod)
- volná forma popisu potřebnosti výstavby technické infrastruktury
- formulář vybavenosti obce
- vlastnictví pozemků
- dokument o tom, že pozemky neleží v záplavovém území NEBO souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu
s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu domů na těchto pozemcích

Mob.:
724 994 559
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu

www.dotacnikancelar.eu
mob.: 724 994 559
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: info@dotacnikancelar.eu

Ing. Petra Součková
dotační poradce

Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878

