Regionální operační program regionu
soudržnosti Střední Morava
Využití Konceptů v rámci ROP Střední
Morava
Ing. Zdeněk Bogoč
Vedoucí odboru metodiky a monitoringu

Východiska pro uplatnění Konceptů
 Uplatněním Konceptů se Řídící orgán ROP Střední Morava
koncentruje na zásadní a klíčové projekty se synergickými
a rozvojovými efekty
 Uplatněním Konceptů ve vybraných oblastech podpory Řídící orgán
ROP Střední Morava mj. stimuluje spolupráci veřejného
a privátního sektoru
 Monitorovací výbor ROP Střední Morava schválil kritéria pro výběr
Konceptů na svém jednání dne 19. května 2010
 První výzvy na předkládání Konceptů byly vyhlášeny dne
26. května 2010

Koncept
Koncept obsahuje soubor vzájemně obsahově a časově
provázaných projektů, které směřují k řešení problémů či k realizaci
rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezeném celistvém
území.

Koncept může obsahovat projekty, které jsou financovány
z různých zdrojů (bližší specifikace dle jednotlivých podoblastí
podpory)
Koncept vychází z Programového dokumentu ROP Střední Morava
a Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, dále se řídí nově
vytvořeným metodickým pokynem „Metodický pokyn pro
zpracování a realizaci Konceptů“ a údaji uvedenými v konkrétní
výzvě.

Koncept
Koncept je komplexním rozvojovým nástrojem logicky propojených
a vzájemně podmíněných projektů, které dohromady vytvářejí
synergické efekty v daném území s důrazem na koncentraci a
provázanost a jejich efektivnost. To znamená, že Koncept je
modifikovaná forma Integrovaného plánu rozvoje města.

Koncept
Využití
Konceptu
bude
uvedeno
vždy
u
relevantních
oblastí/podoblastí podpory a příslušná specifika budou součástí
výzev pro jednotlivé oblasti/podoblasti podpory.
Relevantní oblasti/podoblasti podpory:
2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel
2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
2.4
Podpora podnikání

Koncept obsahuje
Koncept bude obsahovat především:

 popis problému daného území včetně analýzy řešeného území
 popis cílového stavu, který vznikne po realizaci jednotlivých
projektů naplňujících Koncept (jak bude řešené území vypadat po
ukončení realizace Konceptu se zdůvodněním stanoveného
postupu)
 grafické vyjádření Konceptem řešeného území
a popis
majetkových vztahů (stávající i budoucí stav)
 popis očekávaných výsledků a výstupů a definování relevantních
indikátorů (souhrn monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu,
výsledku a dopadu ze kterých musí předkladatel vycházet)
 časový plán realizace Konceptu (nutná časová návaznost
jednotlivých projektů naplňujících Koncept, součástí je i návrh
harmonogramu vyhlášení specifických výzev)

Koncept obsahuje
 finanční plán, včetně způsobu financování (souhrnný rozpočet
Konceptu v členění dle zdrojů financování Konceptu a dle
jednotlivých projektů, obsahem budou i alternativy financování
a způsob finančního zabezpečení jednotlivých projektů)
 popis rizik (především popis řešení situace pokud by nebyl
některý projekt realizován) z pohledu vzájemných návazností
jednotlivých projektů v rámci Konceptu
 dohodu zúčastněných stran, která bude vyjadřovat souhlas s
Konceptem a se zapojením do přípravy a realizace Konceptu, a
zajištěním udržitelnosti dílčích projektů naplňujících Koncept
(dohoda musí být v písemné formě)
 popis jednotlivých projektů a projekty financované z jiných
programů, které naplňují Koncept

Koncept obsahuje
Popis jednotlivých projektů bude obsahovat:
 cíl projektu
 popis projektu a jeho aktivit, včetně zdůvodnění
 identifikace žadatele/nositele projektu
 případné zapojení a identifikace partnerů
 časový plán realizace
 předpokládané výstupy a výsledky projektu včetně kvantifikace
 přehled financování projektu – celkové výdaje projektu, celkové
způsobilé výdaje projektu, vlastní zdroje žadatele, výše dotace
 v případě financování prostřednictvím dotačních titulů bude
uvedeno - operační program, prioritní osa a oblast podpory, ze
kterého bude projekt financován

Postup administrace konceptu
1. Řídící orgán ROP Střední Morava vyhlásí výzvu na předkládání
Konceptů.
Volná soutěž probíhá na úrovni předložených Konceptů.
Současně bude umožněno, aby v rámci hodnocení Konceptů byli
žadatelé vyzváni k doplnění nebo k dovysvětlení (jde pouze o
upřesnění, není možné akceptovat změny „v kvalitě projektu“).
2. Řídící orgán ROP Střední Morava na základě schváleného
Konceptu a po jeho dopracování ve 2. etapě vyhlásí specifickou
výzvu na předkládání projektových žádostí naplňujících daný
Koncept – tj. výzvu na předkládání konkrétního projektu.

Typy operací v rámci Konceptů:

Individuální projekt
Integrovaný projekt
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