REGIONÁLNÍ
ROZVOJOVÁ
AGENTURA
ÚSTECKÉHO KRAJE

01

ZPRAVODAJ

èíslo 43
ROZVOJOVÉHO
CENTRA PØI RRA ÚK

HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2010

Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad zveøejnil harmonogram výzev pro podávání žádostí o dotaci z Regionálního
operaèního programu Severozápad. Do konce roku 2010 je plánováno vyhlášení výzev pro tyto oblasti podpory:
Výzva è.

Oblast podpory

Termín

Alokovaná èástka

14

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu

bøezen – èerven 2010 (ètvrtletní prùbìžná)

dle výsledkù výzvy è. 12

15

1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojù

duben – èerven 2010

151 686 907 Kè

15

1.2 – Podpora revitalizace a regenerace støedních a malých mìst

duben – èerven 2010

296 157 974 Kè

15

2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvìta veøejnosti

duben – èerven 2010

47 728 053 Kè

15

4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

duben – èerven 2010(øízená výzva s IOP)

50 000 010 Kè

15

4.2 – Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zaøízení

kvìten – èervenec 2010

391 137 642 Kè

16

2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí

duben – èerven 2010

152 315 720 Kè

17

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu

èerven – záøí 2010(ètvrtletní prùbìžná)

dle výsledkù výzvy è. 14

18

1.1 – Podpora rozvojových pólù regionu

záøí – prosinec 2010(ètvrtletní prùbìžná)

dle výsledkù výzvy è. 16

18

3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

øíjen – prosinec 2010

674 636 519 Kè

19

4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

øíjen – prosinec 2010

1 100 960 501 Kè

20

4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktù cestovního ruchu

øíjen – prosinec 2010

74 717 991 Kè

OBLAST PODPORY 1.1:

Podpora rozvojových pólù regionu

Globální cíl:
Podpora vyváženého ekonomického a spoleèenského rozvoje velkých mìst – rozvojových pólù regionu.
Operaèní cíle:
Regenerace, revitalizace a zatraktivnìní mìstských èástí, areálù a objektù vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití.
§
Regenerace a revitalizace brownfields, vèetnì související infrastruktury.
§
Zvýšení
§ kvality života obyvatel velkých mìst.
Zvýšení atraktivity velkých mìst pro návštìvníky a investory.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
revitalizace, modernizace, zatraktivnìní a doplnìní chybìjící technické a obèanské infrastruktury mìst, mìstských èástí, obnova
§
historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, vèetnì související dopravní a technické infrastruktury,
vèetnì veøejných prostranství, veøejného osvìtlení, zelenì a zaøízení pro volnoèasové aktivity;
regenerace brownfields – areálù døíve využívaných pro prùmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. úèely ve mìstech – pro jejich
§
další veøejné využití nevýrobní povahy (nepøijatelné jsou èinnosti zpracovatelského charakteru), vèetnì øešení dekontaminace a sanace
postižených území, pokud nespadá do pùsobnosti OP ŽP, (jako souèást širšího projektu v rámci regenerace mìstského prostøedí)
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a související dopravní a technické infrastruktury jako souèásti širšího konceptu regenerace urèitého území;
programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých mìst nebo jejich èástí vèetnì zajištìní procesu jejich
§
zpracování za použití vhodných participativních metod;
související projektová pøíprava, projektová dokumentace, architektonická soutìž, projektová spolupráce veøejného a soukromého
§
sektoru (PPP), aktivity související s øízením IPRM;
zyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace mìst, vèetnì sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU;
§
modernizace
infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojù (výstavba a modernizace knihoven, modernizace
§

a úpravy vzdìlávací
infrastruktury v návaznosti na potøeby dalšího vzdìlávání – napø. polyfunkèní vybavení uèeben s ohledem na kombinované využití pro
bìžné stupnì škol a další vzdìlávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních
služeb – napø. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáøe, chránìné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
modernizace a rekonstrukce zdravotnických zaøízení);

modernizace mìstské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusù vèetnì doprovodné infrastruktury typu mìnírny pro trolejbusy
§
apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veøejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované obèany,
zvyšování atraktivity a bezpeènosti veøejné dopravy – napø. zastávky).
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace).
Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 % celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze
Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy vypoèítá metodou finanèní mezery.
Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondù
EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Hlavní pøíjemci:
obce – mìsta od 50 000 obyvatel.
§
Pøíjemci – dílèí projekty v rámci IPRM:
obce – mìsta od 50 000 obyvatel;
§
kraje;
§
organizace zøízené èi založené mìstem od 50 000 obyvatel nebo krajem;
§
dobrovolné
svazky obcí, jejichž èlenem je alespoò jedno mìsto od 50 000 obyvatel;
§
nestátní neziskové organizace;
§
školská a vzdìlávací zaøízení s právní subjektivitou zaøazená do školského rejstøíku.
§

OBLAST PODPORY 1.2:

Podpora revitalizace a regenerace malých a støedních mìst

Globální cíl:
Podpora ekonomického a spoleèenského rozvoje støedních a malých mìst.
Operaèní cíle:
Regenerace, revitalizace a zatraktivnìní mìstských èástí, areálù a objektù vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití.
§
Regenerace a revitalizace brownfields, vèetnì související infrastruktury.
§
Zvýšení kvality života obyvatel støedních a malých mìst.
§
Zvýšení
§ atraktivity støedních a malých mìst pro návštìvníky a investory.
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
výstavba zdravotnických zaøízení;
§
regenerace brownfields – areálù døíve využívaných pro prùmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. úèely ve mìstech – pro jejich
§
další veøejné využití vèetnì øešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do pùsobnosti OP ŽP) a související
dopravní a technické infrastruktury jako souèásti širšího konceptu regenerace urèitého území;
modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojù (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdìlávací infrastruktury
§
v návaznosti na potøeby dalšího vzdìlávání – napø. polyfunkèní vybavení uèeben s ohledem na kombinované využití pro bìžné stupnì škol
a další vzdìlávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – napø. centra
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denních služeb, denní a týdenní stacionáøe, chránìné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce
zdravotnických zaøízení);
výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektù obèanské vybavenosti, objektù pro kulturu, volný èas, komunitní život a veøejný sektor;
§
znaèení a úpravy veøejných prostranství a objektù obèanské vybavenosti pro zdravotnì postižené;
§
související projektovou pøípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutìž, projektová spolupráce veøejného a soukromého
§
sektoru (PPP).
Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
obce – mìsta s 5 000 – 49 999 obyvateli;
§
kraje v pøípadì projektù realizovaných ve mìstech s 5 000 – 49 999 obyvateli;
§
organizace zøízené èi založené mìstem s 5 000 – 49 999 obyvateli nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí, jejichž èlenem je alespoò jedno mìsto s 5 000 – 49 999 obyvateli v pøípadì realizace projektu, jehož pøevažující
§
dopad je zamìøen na dotèené mìsto (mìsta) s 5 000 – 49 999 obyvateli;
nestátní neziskové organizace, v pøípadì realizace projektu s pøevažujícím dopadem na mìsto s 5000 – 49 999 obyvateli;
§
školská
§ a vzdìlávací zaøízení s právní subjektivitou zaøazená do školského rejstøíku v pøípadì projektù realizovaných ve mìstech s 5 000 –
49 999 obyvateli.

OBLAST PODPORY 1.3:

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojù

Globální cíl:
Zkvalitnìní infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdìlávání, sociální péèe a zdravotnictví.
Operaèní cíle:
Kvalitní, moderní a dobøe vybavená infrastruktura pro vzdìlávání s regionálním významem.
§
Kvalitní, moderní a dobøe dostupná infrastruktura pro sociální péèi s regionálním významem.
§
Kvalitní a moderní infrastruktura pro zdravotnictví s regionálním významem vybavená novými technologiemi.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
modernizaci a fyzickou obnovu støedních škol;
§
modernizaci vybavení støedních škol a vyšších odborných škol (napø. vybavení pracovních dílen, laboratoøí a poèítaèových uèeben);
§
revitalizaci
a modernizaci stávajících objektù za úèelem využití pro vzdìlávání a rozvoj lidských zdrojù, vèetnì knihoven regionálního
§
významu;
úpravy
§

vzdìlávací infrastruktury v návaznosti na potøeby dalšího vzdìlávání (napø. polyfunkèní vybavení uèeben s ohledem na
kombinované využití pro bìžné stupnì škol a další vzdìlávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, vèetnì
nákupu ICT);

výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (napø. centra denních služeb, denní a týdenní
§
stacionáøe, chránìné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením);
výstavbu, modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zaøízení vèetnì nových technologií (vytvoøení komplexní infrastruktury v
§
oblasti emergenèní a akutní péèe, malá centra primární zdravotní péèe, zdravotnické pøístroje, zdravotnické laboratoøe, informaèní
centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesù).
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù
vytváøejících pøíjmy vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí
dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
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Pøíjemci:
kraje v pøípadì projektù realizovaných ve mìstech od 5 000 obyvatel;
§
organizace zøízené èi založené krajem v pøípadì projektù realizovaných na území mìst a obcí od 5 000 obyvatel;
§
nestátní neziskové organizace v pøípadì projektù realizovaných na území mìst a obcí od 5 000 obyvatel.
§

OBLAST PODPORY 2.1:

Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvìta veøejnosti

Globální cíl:
Zvýšení pøipravenosti místních komunit realizovat rozvojové projekty.
Operaèní cíle:
Zvýšení informovanosti veøejnosti o projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondù EU.
§
Podpora pøípravy kvalitních projektù a související projektových dokumentací.
§
Aktivizace místních komunit pøi pøípravì a realizaci projektù.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené zejména na:
pøípravu projektù a potøebných podkladových dokumentací. Jako doplòkové k pøípravì projektù a dokumentace je možné realizovat
§
projekty s následujícím zamìøením;
podnícení aktivit místních subjektù, jež povedou k ustavení místních partnerství za úèelem vyhodnocení místních potøeb a vypracování
§
místního akèního plánu obsahujícího støednìdobé cíle a dohodnuté strategické projekty a zámìry vèetnì identifikace nezbytných zdrojù
a subjektù nezbytných pro realizaci tohoto plánu;
zpracování informaèních a komunikaèních materiálù a médií urèených pro místní obèany i vnìjší svìt a vztahující se nejen k vlastní
§
iniciativì místního rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuøe, pøírodì a lidem (èasopisy, webové stránky, informaèní
tabule vèetnì elektronických, publikace apod.), a to za úèelem zvýšení zapojení obèanù do pøipravovaného integrovaného projektu;
osvìtové akce pro zvyšování zapojení veøejnosti (kulaté stoly, obèanská fóra, konzultace s veøejností o navrhovaných investicích a
§
pøipravovaném projektu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení prùzkumù, dotazníky a další aktivity potøebné pro
pøípravu projektu a dokumentace potøebné pro jeho realizaci;
místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (znaèení a veøejné mapy, kampanì proti odhazování odpadkù, soutìže o upravenou obec
§
apod.) s cílem realizace doplòkových aktivit souvisejících s pøipravovaným integrovaným zámìrem;
pøípravu projektù a potøebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánù.
§
Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel;
§
kraje v pøípadì projektù realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli;
§
organizace
zøízené èi založené mìstem s 500 – 4 999 obyvateli nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí v pøípadì realizace projektu s pøevažujícím dopadem na obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel;
§
nestátní neziskové organizace, v pøípadì realizace projektu s pøevažujícím dopadem na obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
§
obyvatel;
školská a vzdìlávací zaøízení s právní subjektivitou zaøazená do školského rejstøíku v pøípadì projektù realizovaných na území mìst a obcí
§
v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.
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OBLAST PODPORY 2.2:

Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

UPOZORNÌNÍ – vyhlášení výzvy na tuto oblast podpory nebylo pùvodnì plánováno, jedná se o POSLEDNÍ výzvu vyhlášenou
pro tuto oblast podpory!

Globální cíl:
Zvýšení kvality veøejné infrastruktury a kvality prostøedí pro život obyvatel.
Operaèní cíle:
Regenerace a revitalizace èástí obcí vèetnì kvalitní, dobøe vybavené a dostupné infrastruktury pro obèanskou vybavenost, kulturní a
§
komunitní život.
Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdìlávání, sociální péèi a zdravotnictví.
§
Rekonstrukce a regenerace infrastruktury pro hospodáøský rozvoj.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich èástí prostøednictvím stavební obnovy a dostavby veøejných prostranství (vèetnì
§
„venkovských nezemìdìlských brownfieldù“), námìstí, architektonických prvkù;
rekonstrukce a regenerace zchátralých objektù32 a výrobních a jiných areálù døíve využívaných pro prùmyslové, dopravní, vojenské a
§
administrativní úèely (brownfields), vèetnì venkovských nezemìdìlských brownfieldù, pro jejich další využití jako souèásti konceptu
regenerace urèitého území;
dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do pùsobnosti OP ŽP);
§
výstavby, rekonstrukce a vybavení objektù pro kulturní a komunitní život, veøejný sektor (vèetnì znaèení a úprav pro tìlesnì postižené);
§
vèetnì (pokud je souèástí komplexního øešení):
§
rekonstrukce a výstavby chodníkù, pìších zón, podchodù, pásù pro cyklisty vèetnì znaèení a úprav pro tìlesnì postižené;
§
rekonstrukce a výstavby veøejného osvìtlení;
§
renovace a zakládání veøejných zelených ploch, parkù, rekreaèních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);
§
rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek34 (bez vazby na cestovní ruch);
§
rekonstrukce, modernizace a výstavba dìtských høiš, veøejných sportoviš a ploch pro volnoèasové aktivity;
§
investic
§ do zlepšení dostupnosti a bezpeènosti veøejné dopravy (autobusové zastávky);
rekonstrukce a výstavby místních komunikací vèetnì parkovacích ploch;
§
rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury vèetnì rozvodù datových (komunikaèních) sítí;
§
investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojù energie (OZE) ve venkovských obcích.
§
infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojù:
§
výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdìlávacích institucí vèetnì vybavení ICT (støední a vyšší odborné školství,
§
celoživotní vzdìlávání, APZ, knihovny);
výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vylouèením ze spoleènosti, podporující
§
sociální zaèlenìní uživatele do spoleènosti;
výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zaøízení;
§
výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zaøízení pøedškolní a mimoškolní péèe o dìti;
§
výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zaøízení péèe o seniory.
§
infrastruktura pro hospodáøský rozvoj:
§
rekonstrukce a regenerace zchátralých objektù35 a výrobních a jiných areálù døíve využívaných pro prùmyslové, dopravní,
§
vojenské a administrativní úèely (brownfields) pro nové využití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a obèanskou vybavenost
vèetnì rozšíøení o nové sousedící plochy;
rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvìtlení, znaèení), vèetnì rozvodù datových
§
(komunikaèních) sítí; rekonstrukce a výstavba pøístupových komunikací.
Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
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celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel;
§
kraje v pøípadì projektù realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli;
§
organizace
zøízené èi založené mìstem s 500 – 4 999 obyvateli nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí v pøípadì realizace projektu s pøevažujícím dopadem na obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel;
§
nestátní neziskové organizace, v pøípadì realizace projektu s pøevažujícím dopadem na obce s poètem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
§
obyvatel;
školská a vzdìlávací zaøízení s právní subjektivitou zaøazená do školského rejstøíku v pøípadì projektù realizovaných na území mìst a obcí
§
v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.

OBLAST PODPORY 3.2:

Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Globální cíl:
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu modernizací doprovodné infrastruktury a integrací jednotlivých druhù dopravy
šetrných k životnímu prostøedí.
Operaèní cíle:
Zvýšení atraktivity veøejné hromadné dopravy v regionu.
§
Zavádìní a postupné zlepšování ekologizace ve veøejné dopravì.
§
Zlepšení dopravní dostupnosti veøejnou dopravou v regionu pro všechny skupiny obyvatel.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
pøípravu koncepcí, programù a projektù zamìøených na øešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho èástech vèetnì pøípravy
§
nezbytné související dokumentace;
realizace
§

ucelených integrovaných projektù rozvoje dopravní obslužnosti zamìøených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci
potøebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálù, budování parkoviš v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na
rozvoj souvisejících služeb (budování informaèních a odbavovacích systémù, propagace a medializace veøejné dopravy …);

zlepšování dostupnosti veøejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované obèany);
§
nákup drážních vozidel hromadné pøepravy osob;
§
rozvoj a budování páteøních regionálních cyklostezek vèetnì jejich napojení na páteøní sí cyklostezek v sousedních regionech a
§
ucelených úsekù lokálních cyklostezek s napojením na páteøní sí, dùležitých pro zajištìní plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné pøímé pomoci (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 %
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy
vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na
poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
kraje;
§
obce nebo mìsta do 49 999 obyvatel;
§
organizace zøízené èi založené obcí do 49 999 obyvatel nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní neziskové organizace;
§
podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby).
§
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OBLAST PODPORY 4.1:

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Globální cíl:
Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Operaèní cíle:
Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku.
§
Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu.
§
Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeòství v regionu.
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch (napø. informaèní
§
centra, turistické trasy, nauèné stezky, hippostezky, sportovnì-relaxaèní centra a areály, lyžaøské trasy a areály, vèetnì pøístøeškù,
odpoèívadel, systémù znaèení, zaøízení pro úpravu tratí, pøístavištì a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky
apod.);
revitalizaci a zpøístupnìní kulturních, technických a prùmyslových památek, kulturního dìdictví a ostatních turisticky významných
§
objektù pro jejich využití v CR (napø. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informaèní centra);
modernizaci a úpravu lázeòské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradièní i moderní formy lázeòství („wellness“),
§
realizaci bezbariérových pøístupù a dalších úprav pro zdravotnì postižené návštìvníky;
výstavbu
§

a rekonstrukci podmiòující dopravní infrastruktury zajišující dostupnost a kvalitní pøístup k místùm s atraktivitami CR
(komunikace, parkovištì, chodníky, pìší stezky, systémy znaèení apod.).

Forma podpory a její výše:
Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 % celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze
Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z
veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù. V pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi
zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò veøejné zdroje ÈR. V pøípadì projektù zakládajících veøejnou podporu bude
postupováno v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1628/2006 ze dne 24. øíjna 2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investièní podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podniky nesmí pøesáhnout 40 %, pro støední 50 % a pro malé 60 %
celkových zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
kraje;
§
obce;
§
organizace zøízené èi založené obcí nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní neziskové organizace (pouze v pøípadì projektù s dopadem na obec nad 2000 obyvatel);
§
organizaèní
složky státu;
§
zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou úèetní historií;
§
podnikatelské subjekty s delší než dvouletou úèetní historií (právnické a fyzické osoby).
§

OBLAST PODPORY 4.2:

Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zaøízení

Globální cíl:
Vysoká kvalita a dostaèující kapacita ubytovacích a stravovacích zaøízení pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu.
Operaèní cíl:
Pestrá a vyvážená nabídka ubytovacích a stravovacích zaøízení v regionu odpovídající poptávce.
§
Dostateèné zázemí doprovodné infrastruktury k ubytovacím zaøízením umožòující celoroèní využití potenciálu cestovního ruchu pro
§
rozvoj regionu.
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Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
výstavbu, popø. modernizaci lehkých sezónních ubytovacích zaøízení vèetnì související doplòující infrastruktury (napø. veøejná táboøištì,
§
autokempinky, chatové osady);
výstavbu,
§

rekonstrukce a modernizace vhodných objektù na celoroèní ubytovací zaøízení vèetnì doprovodné infrastruktury a
nezbytného zázemí;

výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích zaøízení hotelového typu (vèetnì
§

pøípadné restauraèní èásti) na úroveò nejménì

støedního standardu (***) vèetnì doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí;
zajištìní odpovídajících napojení ubytovacích objektù na dopravní a technickou infrastrukturu.
§
Forma podpory a její výše:
Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 % celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze
Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy vypoèítá metodou finanèní mezery. Míra spolufinancování z
veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondù EU, minimálnì 15 % z
celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù. V pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi
zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò veøejné zdroje ÈR. V pøípadì projektù zakládajících veøejnou podporu bude
postupováno v souladu s naøízením Komise (ES) è. 1628/2006 ze dne 24. øíjna 2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investièní podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podniky nesmí pøesáhnout 40 %, pro støední 50 % a pro malé 60 %
celkových zpùsobilých výdajù projektù.
Pøíjemci:
Zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou úèetní historií
§
Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou úèetní historií (právnické a fyzické osoby)
§

OBLAST PODPORY 4.3:

Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktù CR

Globální cíl:
Trvalý zájem a dostateèná informovanost turistù o regionu.
Operaèní cíl:
Široké fungující partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu
§
Komplexní rezervaèní a informaèní systémy cestovního ruchu
§
Efektivní koordinace cestovního ruchu prostøednictvím jednotných mechanismù úèinného marketingu
§
Rozvoj nových produktù a programù cestovního ruchu vèetnì dostateèného personálního zázemí
§
Pøedmìtem podpory jsou projekty zamìøené na:
podporu vzniku a èinnosti regionálních partnerství v oblasti CR (napø. založení a podpora èinnosti regionálního fóra pro cestovní ruch
§
zajišujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních èi lokálních destinaèních
managementù);
rozvoj informaèních a rezervaèních systémù a vytvoøení regionální sítì informaèních center;
§
podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeòství
§

- podpora monitoringu návštìvnosti,
pasportizace, zpracování analytických studií a strategických dokumentù v oblasti cestovního ruchu a podkladù zajišujících úèinnìjší
øízení, zpracování marketingových studií, generelù a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktù a marketing, zavádìní systému
certifikace zaøízení a služeb CR apod;

pøípravu nových, zkvalitòování a rozšiøování existujících marketingových produktù CR s regionálním dopadem (napø. „wellness“ pro
§
oblasti lázeòství èi ekoturistiku na území NP);
podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu (napøíklad v oblasti lázeòství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.);
§
podporu marketingu a propagaci akcí regionálního významu (napø. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a
§
divadelních festivalù, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampanì);
konání konferencí, semináøù, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeòství;
§
vytváøení systémù informování turistù o pøírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (znaèení turistických stezek,
§
oznaèení splavných úsekù øek, oznaèení infocenter, mapy mìst a podobnì).
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Forma podpory a její výše:
Výše podpory ze Strukturálních fondù EU (ERDF) mùže dosáhnout až 85 % celkových veøejnýchzpùsobilých výdajù projektù. Výše podpory ze
Strukturálních fondù EU (ERDF) se v pøípadì projektù vytváøejících pøíjmy vypoèítá metodou finanèní mezery.
Míra spolufinancování z veøejných zdrojù ÈR (národní veøejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondù
EU, minimálnì 15 % z celkových veøejných zpùsobilých výdajù projektù. Pøíjemce zajistí èásteèné spolufinancování projektu z vlastních zdrojù.
V pøípadì, kdy projekty pøedkládají veøejnoprávní subjekty nebo jimi zøizované organizace, pøedstavují vlastní zdroje žadatele zároveò
veøejné zdroje ÈR. V urèitých pøípadech je také možné aplikovat naøízení Komise (ES) è. 1998/2006 o použití èlánkù 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v kterémkoliv tøíletém
období pøesáhnout èástku 200 000 EUR. Do výpoètu tohoto stropu musí být zapoèteny všechny podniku poskytnuté podpory de minimis bez
ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpoètu podpory de minimis se nezapoèítávají podpory povolené na základì jiných výjimek).
Pøíjemci:
kraje;
§
obce;
§
organizace zøízené èi založené obcí nebo krajem;
§
dobrovolné svazky obcí;
§
nestátní
§ neziskové organizace (pouze v pøípadì projektù s dopadem na obec nad 2000 obyvatel);
organizaèní složky státu;
§
hospodáøská komora a její složky;
§
zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou úèetní historií;
§
podnikatelské subjekty s delší než dvouletou úèetní historií (právnické a fyzické osoby).
§

02

OPERAÈNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

XIX. výzva OPŽP – podpora v rámci prioritní osy 4
Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky vyhlašuje prostøednictvím Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky XIX. výzvu pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou pøijímány od 3. kvìtna 2010 do 2. èervna
2010.
Rostoucí množství odpadù a problémy s tím spojené je možno øešit vybudováním sbìrného dvora, tøídírny odpadù nebo výstavbou
kompostárny. V Operaèním programu Životní prostøedí (OPŽP) jsou pro tyto úèely pøipraveny prostøedky ve výši více než 776 milionù EUR.
O dotaci mohou zažádat zejména obce a mìsta, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, pøíspìvkové organizace, státní podniky a
podnikatelské subjekty.
Výše podpory
Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových zpùsobilých veøejných výdajù projektu.
§
Dotace ze Státního fondu životního prostøedí ÈR nebo státního rozpoètu do výše 5 % z celkových zpùsobilých veøejných výdajù projektu.
§
Minimální zpùsobilé výdaje na projekt jsou pùl milionu korun, maximální výše podpory podnikatelským subjektùm pro oblast Zkvalitnìní
§
nakládání s odpady je 50 milionù korun.
Podporované oblasti
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnìní nakládání s odpady.
§
Oblast podpory 4.2 – Odstraòování starých ekologických zátìží.
§
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XVIII. výzva OPŽP – podpora v rámci prioritních os 2 a 3 – výzva na velké projekty
Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky vyhlašuje XVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.
Žádosti o podporu tzv. velkých projektù (celkové náklady nad 25 mil. EUR vèetnì DPH) v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou pøijímány kontinuálnì
od 1. bøezna 2010 do 30. èervna 2011.
Alokace (maximální celková dotace z prostøedkù EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 miliard Kè, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4
mld. Kè a na Prioritní osu 3 ve výši 1 mld. Kè.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
Podoblast podpory 2.1.2. – Snížení pøíspìvku k imisní zátìži obyvatel omezením emisí z energetických systémù vèetnì CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
výstavba nového centrálního zdroje tepla vèetnì novì budovaných rozvodù tepla a rozšiøování stávajících rozvodù za úèelem pøipojení
§
nových zákazníkù náhradou spalovacích zdrojù ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodù (napø. z dùvodu pøechodu z
parního na teplovodní systém) a pøípadná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu;
rozšíøení stávající støedotlaké sítì pøi souèasném zajištìní pøechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojù.
§

Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
rekonstrukce spalovacích zdrojù s instalovaným výkonem vìtším než 5 MW za úèelem snížení emisí NOX, SO2 a prachových èástic (napø.:
§
instalace nízkoemisních hoøákù, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada pùvodního kotle novým;
rekonstrukce nespalovacích zdrojù za úèelem snížení emisí NOX nebo prachových èástic nebo instalace dodateèných zaøízení pro záchyt
§
emisí NOX nebo prachových èástic u stacionárních nespalovacích zdrojù.
Omezení v rámci výzvy:
Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 2.2 mùže dosáhnout 300 mil. Kè.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojù energie
Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zaøízení a rekonstrukce stávajících zaøízení s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektøiny a kombinované výroby tepla a elektøiny
Podoblast podpory: 3.1.1. – Výstavba a rekonstrukce zdrojù tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojù tepla využívajících OZE, vèetnì rozvodù, pøípojek a pøedávacích
§
stanic, eventuelnì v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv vèetnì technologie;
výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojù tepla využívajících OZE pro vytápìní, chlazení a ohøev teplé vody.
§
Podoblast podpory: 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojù elektøiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
§
výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
§
výstavba vìtrných elektráren,
§
výstavba geotermálních elektráren.
§
Podoblast podpory: 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojù pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamìøené na:
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instalace kogeneraèních zaøízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, vèetnì technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj.
§
napø. bioplynové stanice,
instalace kogeneraèních zaøízení využívajících pevnou biomasu (napø. klasický parní cyklus, ORC, zplyòování biomasy + plynový motor
§
apod.),
kombinovaná výroba elektøiny a tepla z geotermální energie.
§
Omezení v rámci výzvy:
Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 mùže dosáhnout 50 mil. Kè., maximální výše dotace na jeden projekt v
podoblasti podpory 3.1.3 mùže dosáhnout 100 mil. Kè

03

INTEGROVANÝ OPERAÈNÍ PROGRAM

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 5.3b – Podpora tvorby a aktualizace územních plánù obcí s
ohledem na udržitelný rozvoj území.
Projekty na zpracování územních plánù podle stavebního zákona a jeho provádìcích pøedpisù zahrnují:
zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo;
§
vyhodnocení vlivù územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotèený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil
§
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivù na životní prostøedí (SEA) vèetnì zpracování hodnocení dùsledkù na soustavu
NATURA 2000;
zpracování návrhu územního plánu. Souèástí projektù není zpracování doplòujících prùzkumù a rozborù, zpracování zadání územního
§
plánu a úpravy návrhu po projednání. Projekty na úpravu (aktualizaci) územního plánu podle stavebního zákona a jeho provádìcích
pøedpisù zahrnují:
zpracování úpravy územního plánu podle pøechodných ustanovení stavebního zákona projektantem;
§
vyhodnocení vlivù územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotèený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na
§
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivù na životní prostøedí (SEA) vèetnì zpracování hodnocení dùsledkù na soustavu NATURA
20001.
Oprávnìní žadatelé:
Obce od 500 obyvatel (vèetnì), pro urèení velikosti obce je závazný dokument ÈSÚ - Poèet obyvatel v obcích Èeské republiky (kód 1301) k 1.
lednu 2007.
Obce musí splòovat alespoò jednu z následujících podmínek:
leží v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti zpøesnìné èi vymezené v zásadách územního rozvoje kraje, nebo
§
do doby nabytí úèinnosti zásad územního rozvoje je jmenovitì uvedena v „Seznamu obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a
§
specifických oblastech republikového významu“, který je pøílohou Pøíruèky pro žadatele a pøíjemce, nebo
minimálnì 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti urèené pro
§
bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištìnou protipovodòovou ochranu, nebo obec musí v územním plánu
provìøit rozvojový zámìr obsažený v Politice územního rozvoje 2008 nebo v územnì plánovací dokumentaci kraje.
Výše podpory:
Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových zpùsobilých výdajù, podíl spolufinancování ze státního rozpoètu: 15 % celkových zpùsobilých
výdajù. Maximální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù je 4 000 000 Kè.

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 2.1 – Zajištìní pøenosu dat a informací v územní samosprávì
Podporované aktivity/operace dle Provádìcího dokumentu IOP:
b) budování komunikaèní infrastruktury územní veøejné správy:
§
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výstavba datových sítí pro potøeby služeb veøejné správy a veøejných služeb;
§
projekty øešící vybudování komplexních standardizovaných informaèních a komunikaèních systémù, sítí a infrastruktur ve veøejné
§
správì s dùrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánù veøejné správy;
projekty na zajištìní vysoké míry zabezpeèení ICT (poøízení a podpora implementace bezpeènostních prvkù /HW i SW/ do
§
informaèních systémù územní veøejné správy).
d) elektronizace služeb veøejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupù u jednotlivých agend vykonávaných
§
orgány územní veøejné správy:
elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veøejné správì, realizace transakcí (napø. formuláøù, výkazù …) elektronickou cestou a
§
poøízení navazujících technologických øešení umožòující zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veøejné správy;
zavádìní elektronické a spisové služby (document management);
§
služby elektronické veøejné správy (eGovernment) poskytované
§

prostøednictvím moderních informaèních a komunikaèních
technologií (ICT) na úrovni územní veøejné správy s provázaností na úroveò národní a mezinárodní;

digitalizace vybraných datových zdrojù, jejich zpøístupòování (vè. ochrany a zpøístupnìní publikovaných digitálních dokumentù),
§
dlouhodobého ukládání vèetnì podpory vybavení digitalizaèních pracoviš;
aktivity související s podporou informaèního managementu, znalostních systémù veøejné;
§
správy a budování kompetenèních a znalostních center,nástroje na zpøístupòování archiválií v rámci projektu „Otevøená minulost“
§
spojené s vytvoøením pravidel upravující technickou stránku poskytování tìchto archiválií veøejnosti pomocí prostøedkù ICT;
propagace poskytování služeb elektronické veøejné správy.
§
Oprávnìní žadatelé:
statutární mìsta.
§
Forma a výše podpory:
Pøíspìvek z ERDF èiní 85 % celkových zpùsobilých výdajù. Pøíjemce se na zpùsobilých výdajích projektu podílí 15% spolufinancováním
zpùsobilých výdajù. Limity pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v pøíslušné výzvì.
V rámci oblasti intervence 2.1 OP budou podpoøeny pouze projekty nezakládající veøejnou podporu.

KONTAKT

SÍDLO:

EXPO 1:

EXPO 2:

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Budovatelù 2830
434 37 Most

Špitálské námìstí 1050/3
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 476 206 538
Fax: +420 476 706 331

E-mail: rra@rra.cz
Web: www.rra.cz

Tel.: +420 475 200 016

„

Bude-li nìkterá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná,
rádi Vám poskytneme další informace, pomùžeme pøi pøípravì projektù
a získávání finanèních prostøedkù z dotaèních programù ÈR a EU.

