č. j.: MMR-87743/2021-52

Výzva k podání žádosti o posk ytnutí dotace v roce 202 1
z programu Revitalizace brow nfieldů pro jiné než hospodářské
využití
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“ nebo „poskytovatel“) vyhlašuje výzvu k podání
žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z programu Revitalizace brownfieldů pro
jiné než hospodářské využití (dále jen „programu“):

117 63 Revitalizace brow nfieldů pro jiné než hospodářské

využití
1. Číslo výzvy
1/2021/117D6310

2. Věcné zaměření výzvy
Cílem výzvy, resp. programu, je převedení finančních prostředků Státnímu fondu podpory investic
na financování dotačního programu zaměřeného na revitalizaci území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) pro účely vzniku občanské vybavenosti, a to dle podmínek stanovených nařízením
vlády č. 496/2020 Sb.

3. Účastník programu
Účastníkem programu (oprávněným žadatelem o dotaci) je Státní fond podpory investic.

4. Harmonogram výzvy
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 29. listopadu 2021 a končí dnem 29. prosince
2021 včetně. Rozhodným dnem je den podání žádosti do podatelny MMR, odeslání prostřednictvím
datové schránky nebo poskytovatele poštovních služeb.
Zahájení příjmu žádostí
Ukončení příjmu žádostí
Nejzazší termín ukončení realizace akce
Nejzazší termín ukončení financování akce

29. listopadu 2021
29. prosince 2021
31. prosince 2022
31. prosince 2027

5. Postup podání žádosti
5.1. Žádost účastník programu podá MMR prostřednictvím datové schránky, poskytovatele
poštovních služeb nebo osobně v podatelně MMR.
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
ID datové schránky: 26iaava
5.2. Žádost o dotaci se předkládá v jednom vyhotovení. Žádost o dotaci se předkládá v podobě
originálu.
5.3. Jel-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, musí být doručena z datové schránky
účastníka programu jednou datovou zprávou a opatřena elektronickým podpisem účastníka
programu v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Alokace výzvy
6.1. Výše alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč.
6.2. MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci 6.1 nebo zrušení
výzvy v závislosti na disponibilitě finančních prostředků.

7. Druh výzvy
Průběžná

č. j.: MMR-87743/2021-52

8. Řízení o poskytnutí dotace
Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

9. Financování akce
Viz Dokumentace programu č. 11763, bod 12. a 13.2.

10. Podmínky pro poskytnutí dotace
Viz Dokumentace programu č. 11763, bod 11.

11. Hodnotící kritéria žádostí
11.1. Hodnocení žádosti je prováděno podle pravidel stanovených v této výzvě a v Dokumentaci
programu.
11.2. Hodnocením se rozumí posouzení:
a) dodržení termínu pro podání žádosti,
b) dodržení způsobu podání žádosti,
c) zda je žadatel způsobilým žadatelem dle stanovených podmínek výzvy,
d) zda je žádost podána v předepsané formě,
e) zda je žádost podepsána oprávněným zástupcem žadatele,
f) zda žádost obsahově splňuje náležitosti požadované v této výzvě a Dokumentaci
programu, bod 13.1.

12. Úpravy žádosti a její doplnění
a. V případě formálních nedostatků žádosti (odstranitelných vad žádosti) poskytovatel vyzve
žadatele k odstranění vad a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 1 rozpočtových
pravidel).
b. Poskytovatel dotace může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli
o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozpočtových pravidel).
c. Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené
žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje
poskytovatel upravenou žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel).

13. Poskytování informací žadateli
Mgr. Ivana Moravcová; e-mail: ivana.moravcova@mmr.cz

