Název projektu „Územní studie krajiny SO ORP Beroun“
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004793
Cíl projektu
Cílem projektu je primárně vypracování komplexního a uceleného krajinného dokumentu pro
celý správní obvod ORP Beroun. Řešené území o celkové rozloze 415,675 km2 zahrnuje 48
obcí.
Tento dokument umožní koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v
nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit
základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán
je k rozhodování příslušný. Díky studii může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich
cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Neméně významná bude koordinační
úloha územní studie z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.
Zpracování dokumentu napomůže najít řešení různorodých problémů, které se vyskytují na
území každé z obcí.
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: IP 11: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a zlepšováním účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro
posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících
s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
Specifický cíl: SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Datum zahájení a ukončení projektu: 17. 8. 2017 - 29. 11. 2019
Žadatel a příjemce podpory: Město Beroun
Celkové náklady projektu: 1 573 000,00 Kč
Celkové uznatelné náklady: 1 573 000,00 Kč
Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 337 050,00 Kč (85 %)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 78 650,00 Kč (5 %)
Náklady z rozpočtu města Beroun: 157 300,00 Kč (10 %)
Náklady z rozpočtu města Beroun je možné dofinancovat z výzvy č. 14/2016 v rámci
Národního programu životní prostředí. Podmínkou pro předložení žádosti je mimo jiné kopie
vypracované územní studie krajiny.

