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Výzva č. 20/2010
Vyhlášeno: 26. 5. 2010 – 26. 7. 2010
 2.2.1 Fyzická revitalizace území
 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad
5000 obyvatel
 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Vyhlášeno: 26. 5. 2010 – 30. 7. 2010
 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního
ruchu pilotními aktivitami

2.2.1 Fyzická revitalizace území
Vyhlášení výzvy: 26.5.2010 - 26.7.2010 do 14.00
Oprávnění žadatelé/příjemci:
Kraje, organizace zřizované kraji, obce s více než
5000 obyvatel,dobrovolné svazky obcí, nestátní
neziskové organizace
Minimální výše dotace:
Individuální projekt – 2 mil. Kč
Maximální výše dotace:
Individuální projekt – 25 mil. Kč

Maximální procento dotace: 85 %
Finanční alokace pro výzvu: Celkem 120 mil. Kč.

2.2.1 Fyzická revitalizace území
Strategie pro dosažení cílů:
Pozornost bude zaměřena na revitalizaci a zvýšení atraktivnosti měst nad
5 000 obyvatel pro práci a investice a na zvyšování kvality života ve
městech.

Atraktivnost měst a kvalita života bude zvyšována prostřednictvím investic
do:

Fyzické revitalizace území – tím se rozumí obnova a
výstavba infrastruktury a místních komunikací, a to pouze ve
vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství,
odstranění nevyužívaných staveb a ekologických zátěží,
obnova a stavební úpravy, efektivnější využití veřejných
prostranství a urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní
řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající
investice dalších subjektů, především podnikatelských.

2.2.1 Fyzická revitalizace území
Aktivity:

 Transformace neefektivně využívaných
urbanizovaných ploch na nové využití
 Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství,
včetně výsadby okrasné zeleně
 Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení
území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a
účelových obslužných komunikací
 Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických
zátěží

2.2.1 Fyzická revitalizace území
Nezbytné podmínky:
 Žadatel může předložit pouze jednu projektovou žádost na výzvu
 Tato oblast neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy, ani
na ně navazující úseky místních komunikací

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
Vyhlášení výzvy: 26.5.2010 - 26.7.2010 do 14.00

Oprávnění žadatelé/příjemci integrované
projekty:
Kraje
Oprávnění žadatelé/příjemci individuální
projekty:
Kraje, organizace zřizované kraji, obce s více než
5000 obyvatel,dobrovolné svazky obcí, nestátní
neziskové organizace
Finanční alokace pro výzvu: 46 mil. Kč.

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
Minimální výše dotace:
Individuální projekt – 2 mil. Kč
Maximální výše dotace:
Integrovaný projekt – 46 mil. Kč
Maximální procento dotace:
Projekty nezakládající veřejnou podporu –
85%

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
Aktivity:

Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení
rizik:
• Modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba objektů sloužících
integrovanému záchrannému systému,
• Pořízení nebo modernizace vybavení objektů integrovaného
záchranného systému,
• Instalace kamerových systémů a modernizace varovného systému
obyvatel,
• Rozvoj integrovaného záchranného systému a systémů krizového
řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení,
• Zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a
prostředků,
• Výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a
modernizace jejich technického vybavení,
• Tvorba havarijních plánů.

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
Nezbytné podmínky výzvy:

 Předložení integrovaného projektu krajem
 Předkladatelé individuálních projektů musí být v souladu se
záměrem integrovaného projektu a při předložení
projektové žádosti předložit uzavřenou smlouvu o
spolupráci při realizaci integrovaného projektu
 Podmínkou je soulad s krajskými strategiemi anebo
koncepcemi řešící integrovaný záchranný systém (popř.
dokumentem schváleným bezpečnostní radou kraje v
souladu se zákonem č. 240/2000 Sb.)

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000
obyvatel
Vyhlášení výzvy: 26.5.2010 - 26.7.2010 do
14:00
Oprávnění žadatelé/příjemci Konceptu:
Kraje, Obce s více než 5000 obyvatel
Oprávnění žadatelé/příjemci projektů
naplňujících Koncept:
Kraje, Obce s více než 5000 obyvatel,
Dobrovolné svazky obcí, Organizace
zřizované anebo zakládané kraji a obcemi,
Nestátní neziskové organizace, Vlastníci
nemovitostí, Malé a střední podniky

Finanční alokace pro výzvu: 200 mil. Kč.

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000
obyvatel
Minimální výše dotace 1 individuálního
projektu naplňující Koncept:
Individuální projekt – 2 mil. Kč
Celkový finanční rámec Konceptu
minimálně:
Koncept – 100 mil. Kč
Minimální podíl investic z jiných zdrojů,
mimo ROP SM, musí být min. 30% z
celkového finančního rámce
Maximální procento dotace:
Nezakládající veřejnou podporu - 85 %
Projekty zakládající veřejnou podporu – 60,
50, 40% dle velikosti podniku

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000
obyvatel
Strategie pro dosažení cílů:
Pozornost bude zaměřena na revitalizaci a zvýšení atraktivnosti měst nad
5 000 obyvatel pro práci a investice a na zvyšování kvality života ve
městech.
Atraktivnost měst a kvalita života bude zvyšována prostřednictvím investic
do:

Integrovaného plánu pro města nad 5000 obyvatel - záměrem je
koncentrace finančních zdrojů na komplexní řešení problémů
vybraného území, v rámci kterého dojde k synergii, která bude
spočívat v zajištění vícezdrojového financování (ROP a jiné
operační programy anebo řešení formou PPP projektu – spolupráce
veřejného a privátního sektoru). Koncentrací zdrojů se rozumí
dosažení finančního rámce Konceptu v celkovém objemu přes 100
mil. Kč.

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000
obyvatel
Aktivity dle výzvy:

 Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro
zpracování a realizaci Konceptů
Aktivity naplňující Koncept:
 podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup
k řešení problémů vybraného území veřejným sektorem a to především
investicemi do fyzické revitalizace území, sociální infrastruktury
(vzdělávání, sociální služby, zdravotní a volnočasová infrastruktura),

 podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup
k řešení problémů vybraného území privátním sektorem a to především
investicemi do rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů
pro podnikání v rámci brownfields v urbanizovaném území ve
vymezených CZ-NACE (vymezených v rámci oblasti podpory 2.4
Podpora podnikání)

2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000
obyvatel
Nezbytné podmínky výzvy:

 Předkladatel Konceptu může předložit v rámci této výzvy
pouze jeden Koncept

 Podmínkou je zajištění vícezdrojového financování
Konceptu
 Projekty naplňující Koncept budou předkládány do
specifických výzev
 Podíl investic z jiných zdrojů, mimo ROP SM, musí být
minimálně 30% z celkového finančního rámce

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Vyhlášení výzvy: 26.5.2010 - 26.7.2010 do
14:00
Oprávnění žadatelé/příjemci Konceptu:
Kraje, Obce s více než 5000 obyvatel
Oprávnění žadatelé/příjemci projektů
naplňujících Koncept:
Kraje, Obce s více než 5000 obyvatel,
Vlastníci nemovitostí v památkových
zónách, Malé a střední podniky
Finanční alokace pro výzvu: 500 mil. Kč.

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Minimální výše dotace 1 individuálního
projektu naplňující Koncept:
Individuální projekt – 200 mil. Kč
Maximální výše dotace 1 individuálního
projektu naplňující Koncept:
Individuální projekt – 500 mil. Kč
Celkový finanční rámec Konceptu
minimálně:
Koncept – 300 mil. Kč
Maximální procento dotace:
Nezakládající veřejnou podporu - 85 %
Projekty zakládající veřejnou podporu – 60,
50, 40% dle velikosti podniku

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Strategie pro dosažení cílů:
Pozornost bude zaměřena na revitalizaci a zvýšení atraktivnosti měst nad
5 000 obyvatel pro práci a investice a na zvyšování kvality života ve
městech.
Atraktivnost měst a kvalita života bude zvyšována prostřednictvím investic
do:

Integrovaného plánu konverze zóny - záměrem je
koncentrace finančních zdrojů na komplexní řešení
problémů vybrané zóny (vykazuje znaky brownfields), v
rámci které bude řešena její revitalizace a změna účelu
užívání. Koncentrací zdrojů se rozumí řešení daného
území v souladu s cíli strategických dokumentů kraje
řešících brownfields.

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Aktivity dle výzvy:

 Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro
zpracování a realizaci Konceptů
Aktivity naplňující Koncept:
 podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup
k řešení problémů vybraného území veřejným sektorem a to především
investicemi do fyzické revitalizace území včetně brownfields, sociální
infrastruktury (vzdělávání, sociální služby, zdravotní a volnočasová
infrastruktura),
 podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup
k řešení problémů vybraného území privátním sektorem a to především
investicemi do rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů
pro podnikání v rámci brownfields v urbanizovaném území ve
vymezených CZ-NACE (vymezených v rámci oblasti podpory 2.4
Podpora podnikání)

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
Nezbytné podmínky výzvy:

 Předkladatel Konceptu může předložit v rámci této výzvy
pouze jeden Koncept

 Překladatelem Konceptu může být kraj/město/obec na
jehož území je Koncept realizován
 Podmínkou je zajištění komplexního řešení vybrané zóny, z
pohledu velikosti území je podmínkou řešení daného území
 Projekty naplňující
specifických výzev

Koncept

budou

předkládány

do

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
pilotními aktivitami
Vyhlášení výzvy: 26.5.2010 - 30.7.2010 do 12:00
Oprávnění žadatelé/příjemci:
Kraje
Minimální výše dotace:
Individuální projekt – 1 mil. Kč
Maximální výše dotace:
Individuální projekt – 24 mil. Kč
Maximální výše finančního rámce IPRÚ: 60
mil. Kč
Maximální procento dotace:
Nezakládající veřejnou podporu - 85 %
Projekty zakládající veřejnou podporu – 60,
50, 40% dle velikosti podniku
Finanční alokace pro výzvu: 90 mil. Kč.

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
pilotními
aktivitami
Aktivity:
 Integrované plány rozvoje území pilotními aktivitami (dále jen
IPRÚ) zapracované v souladu s Metodickým pokynem
Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami.
Předložený IPRÚ musí být zaměřen na zvyšování atraktivnosti území pro
turisty a návštěvníky obce a to formou zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj
cestovního ruchu a rozvoj služeb v cestovním ruchu a to prostřednictvím
aktivit podporovatelných v následujících prioritních osách a oblastech
(podoblastech) podpory ROP Střední Morava:
• podoblast podpory 2.3.1 - Fyzická revitalizace území
• podoblast podpory 2.3.2 - Sociální infrastruktura
• podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními
aktivitami
• oblast podpory 3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast
podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území
definovaném oblastí podpory 3.1

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
pilotními aktivitami
Nezbytné podmínky výzvy:

 IPRÚ se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově
provázaných projektů
 Podoblast podpory je pilotně zaměřena na realizaci
integrovaného rozvoje lokalit obcí Bouzov a Staré Město
 Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a
údržbu anebo energetické úspory

Nezbytné podmínky
V 1 výzvě z 5 je uplatněn princip zohlednění navrhované
výše podpory jednotlivými žadateli v rozmezí mezi 60 až 85ti% :
 2.2.1 Fyzická revitalizace území

Pozn.: kritérium hospodárnosti

Nezbytné podmínky
Ve 3 výzvách z 5 je uplatněn princip předložení jedné
projektové žádosti/Konceptu jedním žadatelem:
 2.2.1 Fyzická revitalizace území
 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel
 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny

Nezbytné podmínky
RELEVANTNÍ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY:
Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací
indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu
(min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci
projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7.
Definice monitorovacích indikátorů
je uvedena v Instrukci pro práci s
monitorovacími indikátory.

Výběr MI vzhledem k charakteru projektu
Nezvolení dostatečného počtu MI = NESPLNĚNÍ KRITÉRIA
FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ.

Nezbytné podmínky
RELEVANTNÍ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PODOBLAST
PODPORY 2.2.6 ROZVOJ KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY:
Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací
indikátory na úrovni výstupu

a výsledku

(min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci
projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7.
Z úrovně dopadu nemusí mít zvolen monitorovací indikátor,
nejedná se o nezbytnou podmínku.

Nezbytné podmínky
FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA (FEA): Při zpracování
FEA musí být splněny následující eliminační podmínky:
 u projektu, který nezakládá veřejnou podporu:
 je FNPV < 0 a FRR < diskontní sazba
 je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba
 u projektu, který zakládá veřejnou podporu:
 je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba

Kontrola splnění uvedených eliminačních
podmínek = KONTROLA FORMÁLNÍCH
NEDOSTATKŮ.
Při hodnocení projektu mohou být chybné, nevhodné či nadhodnocené údaje v jednotlivých záložkách FEA upraveny pro
účely hodnocení projektu  boduje se výsledná hodnota
ukazatele ERR.

Nezbytné podmínky
Způsobilost výdajů:
 Max. limity u některých typů způsobilých výdajů
 U projektů zakládající veřejnou podporu ode dne
doručení dopisu o schválení projektové žádosti k
dopracování (dopis po jednání VRR v rámci Etapy 1)

Lhůty z pohledu žadatele
Aktivita

Lhůta v
pracovních
dnech

Etapa 1

Předložení projektové žádosti od
vyhlášení výzvy

Doložení formálních nedostatků na
základě výzvy
Vyzvednutí originálu projektové
žádosti v případě vyřazení z
administrace projektových žádostí

Aktivita

Etapa 2
Doložení příloh k dopracování
projektu na základě výzvy - projekty
do 10 mil Kč

66

Doložení příloh k dopracování
projektu na základě výzvy - projekty
nad 10 mil Kč

110

5

Opětovná výzva k doložení příloh k
dopracování projektu
prostřednictvím dopisu

minimálně 5

66

Vyzvednutí originálu projektové
žádosti v případě vyřazení z
administrace projektových žádostí

66

40

Lhůta v
pracovních
dnech

Etapa 3
Doložení příloh před podpisem
Smlouvy na základě výzvy

Aktivita

Lhůta v
pracovních
dnech

44

Poznámka: Jedná se o lhůty orientační.

Výzva č. 20/2010 – přehled typu žádostí
Oblast/podoblast podpory
2.2.1 Fyzická revitalizace území

Typ projektové žádosti
Individuální projekt

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

Integrovaný projekt + Individuální
projekt

2.2.9 Integrovaný plán pro města
nad 5000 obyvatel

Koncept

2.2.10 Integrovaný plán konverze
zóny

Koncept

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního
ruchu pilotními aktivitami

Integrovaný plán rozvoje území

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 40b
Olomouc

www.rr-strednimorava.cz
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

