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ZPRAVODAJ

èíslo 44
ROZVOJOVÉHO
CENTRA PØI RRA ÚK

HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2010

V souèasné dobì jsou vyhlášeny výzvy k pøedkládání projektù v rámci Regionálního operaèního programu NUTS II Severozápad pro období
2007 – 2013 týkající se tìchto oblastí podpory:

Oblast

Titul

1.2

Podpora revitalizace a regenerace støedních a malých mìst

1.3

Infrastruktura v oblasti lidských zdrojù

2.1

Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvìta veøejnosti

2.2

Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

4.2

Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zaøízení

UPOZORNÌNÍ – Jedná se pravdìpodobnì o poslední výzvu vyhlášenou pro tyto oblasti podpory!

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:
Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnìní a doplnìní chybìjící technické a obèanské infrastruktury mìst, mìstských èástí, obnova
§
historických a kulturních památek17, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, vèetnì související dopravní a technické infrastruktury,
vèetnì veøejných prostranství, veøejného osvìtlení, zelenì a zaøízení pro volnoèasové aktivity.
Modernizaci, obnovu a rozvoj mìstských center, námìstí, veøejných prostranství a zelenì, vèetnì doplòkové infrastruktury.
§
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
denních služeb, denní a týdenní stacionáøe, chránìné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce
zdravotnických zaøízení).
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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.
Minimální rozsah projektu a celková alokovaná èástka:
Minimální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù na jeden projekt èiní 5 milionù Kè.
Na tuto výzvu je celkem alokováno 303 950 339 Kè.
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
27. dubna 2010
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci: 30. èervna 2010, ve 12:00 hod.
Žádosti doruèené mimo stanovené období nebudou pøevzaty.

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
§
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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.
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.
Minimální rozsah projektu a celková alokovaná èástka:
Minimální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù na jeden projekt èiní 5 milionù Kè.
Na tuto výzvu je celkem alokováno 152 929 751 Kè.
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
27. dubna 2010
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:
30. èervna 2010, ve 12:00 hod.
Žádosti doruèené mimo stanovené období nebudou pøevzaty.

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
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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.
Minimální rozsah projektu a celková alokovaná èástka:
Minimální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù na jeden projekt èiní 1 milion Kè.
Na tuto výzvu je celkem alokováno 47 773 223 Kè.
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
27. kvìtna 2010
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:
26. srpna 2010, ve 12:00 hod.
Žádosti doruèené mimo stanovené období nebudou pøevzaty.

OBLAST PODPORY 2.2:

Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

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;
§
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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 %
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.
Minimální rozsah projektu a celková alokovaná èástka:
Minimální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù na jeden projekt èiní 5 milionù Kè.
Na tuto výzvu je celkem alokováno 159 267 419 Kè.
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
27. dubna 2010
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci:
30. èervna 2010, ve 12:00 hod.
Žádosti doruèené mimo stanovené období nebudou pøevzaty.

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)
§
Minimální rozsah projektu a celková alokovaná èástka:
Minimální pøípustná výše celkových zpùsobilých výdajù na jeden projekt èiní 5 milionù Kè.
Na tuto výzvu je celkem alokováno 423 436 825 Kè.
Termíny výzvy:
Zahájení pøíjmu žádostí o dotaci:
27. kvìtna 2010
Ukonèení pøíjmu žádostí o dotaci: 26. srpna 2010, ve 12:00 hod.
Žádosti doruèené mimo stanovené období nebudou pøevzaty.

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.

