VÝZVA

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
INTEGROVANÝCH PLÁNŮ
ROZVOJE MĚST
oblast podpory 1.1
Podpora rozvojových pólů regionu

15. ledna 2010

Regionální opera ční program regionu soudr žnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”
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Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
vyhlašuje

VÝZVU
k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst

1. Číslo výzvy
Číslo výzvy:

2 – IPRM

2. Program, prioritní osa, oblast podpory
Program:
Prioritní osa:
Oblast podpory:

Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
1 Regenerace a rozvoj měst
1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

3. Cíle oblasti podpory
Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.
Specifický cíl prioritní osy: Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů
vedoucí ke zvýšení jejich atraktivity a opětovnému využití
Globální cíl oblasti podpory: Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje
velkých měst – rozvojových pólů regionu.
Operační cíle oblasti podpory:
•
Zvýšení kvality života obyvatel velkých měst
•
Zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory
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4. Podporované aktivity
Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
•
Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné
infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti
veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany,
zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).
Aktivity způsobilé pro jiné operační programy:
Integrované plány rozvoje měst mohou zahrnovat i projekty vhodné pro tematické operační
programy naplňující další aktivity prioritních oblastí IPRM uvedených v kapitole 1.4.3 Metodického
pokynu Ministerstva pro místní rozvoj1. Aktivity/projekty vhodné pro tematické operační programy
budou v IPRM uvedeny pro informaci.

5. Místo realizace IPRM
Region soudržnosti Severozápad – území měst s více než 50 tis. obyvateli. Jedná se o následující
města: Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Most, Teplice, Ústí nad Labem.

6. Oprávnění žadatelé
Hlavní příjemci
Obce – města od 50 000 obyvatel2

Odkaz na legislativu
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Příjemci – dílčí projekty v rámci IPRM

1
2
3
4

Obce – města od 50 000 obyvatel3

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Kraje

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Organizace zřízené či založené městem od
50 000 obyvatel4 nebo krajem

§23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je
alespoň jedno město od 50 000 obyvatel

§46 a další zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nestátní neziskové organizace

Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování
Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883) upravené znění
ze dne 11. června 2008.
Dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2006.
Dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2006.
Dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2006.
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pozdějších předpisů;
Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění pozdějších předpisů
Školská a vzdělávací zařízení s právní
subjektivitou zařazená do školského rejstříku

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

7. Forma podpory
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).
Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných
způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě
projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.
Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout,
v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných
způsobilých výdajů projektů.
Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu, krajů, obcí a nestátních neziskových
organizací. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdy
projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastní
zdroje žadatele zároveň veřejné zdroje ČR.
V případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude postupováno v souladu s Nařízením
Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní
regionální investiční podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podniky
nesmí přesáhnout 40 %, pro střední 50 % a pro malé 60 %.
Dílčí projekty následně předkládané v rámci IPRM musí splňovat čtyři kritéria stanovená v
rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Altmark Trans5.

8. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů
Minimální podíl prostředků ROP na celkovém finančním objemu IPRM činí 15 mil. EUR, v případě
IPRM zaměřených na modernizace MHD 10 mil. EUR.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální (dílčí) projekt
realizovaný v rámci IPRM činí 25 mil. Kč. Tento limit se netýká dílčích projektů v rámci IPRM
zaměřených na řízení IPRM. Velikost tohoto projektu může být do 2% objemu IPRM. V případě
většího počtu těchto projektů nesmí součet velikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemu
IPRM.
5 C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft
Altmark GmbH.
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9. Alokace prostředků pro výzvu (podíl ERDF)
Alokace roku*

Částka v EUR

Částka v Kč

2013

20 692 879

486 282 656

Celkem
20 692 879
* přepočteno kurzem 1 EUR = 23,50 CZK

486 282 656

10. Maximální délka realizace IPRM
Datum zahájení IPRM:
Datum zahájení fyzické realizace IPRM:
Datum ukončení fyzické realizace IPRM:
Datum ukončení IPRM:

po 1. 1. 2007
nejdříve dnem registrace projektu
nejpozději 31. 1. 2015
nejpozději 1. 4. 2015

Datem zahájení IPRM se rozumí datum zahájení prvních přípravných prací na IPRM. Datum
zahájení fyzické realizace IPRM je shodné s datem zahájení fyzické realizace prvního dílčího
projektu v rámci IPRM. Datum zahájení fyzické realizace dílčích projektů realizovaných v režimu
regionální investiční podpory (veřejné podpory) musí respektovat pravidla stanovená platnou
dokumentací k výzvě. Datum ukončení fyzické realizace IPRM je shodné s datem ukončení fyzické
realizace posledního dílčího projektu v rámci IPRM. Datum ukončení IPRM je shodné s datem
ukončení posledního dílčího projektu.
Dílčí projekty v rámci IPRM musí být předloženy Řídícímu orgánu ROP Severozápad nejpozději do
31.12. 2013.

11. Termíny výzvy
Zahájení příjmu žádostí o dotaci:
Ukončení příjmu žádostí o dotaci:

15. ledna 2010
15. dubna 2010, 12:00 hod.

Žádosti doručené mimo stanovené období nebudou převzaty.

12. Místo předkládání IPRM
Integrované plány rozvoje měst budou předkládány osobně územně příslušnému Územnímu
odboru realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) podle
následujících pravidel:
•

IPRM, které budou realizovány na území Ústeckého kraje, se předkládají na OAP ÚORP v
Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB
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Centra);
•

v případě přestěhování sídla Úřadu Regionální rady do nových prostor se IPRM, které
budou realizovány na území Ústeckého kraje, předkládají na OAP ÚORP v Ústí nad
Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem;

•

IPRM, které budou realizovány na území Karlovarského kraje, se předkládají na OAP
ÚORP v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, (budova C krajského
úřadu).

13. Kritéria pro poskytnutí dotace
Výběr IPRM je založen na principu soutěže mezi předloženými IPRM. Budou vybrány ty IPRM,
které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených IPRM bude limitován výší alokace na
danou výzvu.
IPRM musí splňovat kritéria přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a dosáhnout minimální
hranice bodového hodnocení. Přesný popis hodnotících kritérií je uveden v příloze Příručky pro
žadatele.

14. Další náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
Žádost se předkládá na formuláři pro předkládání IPRM uvedeném v příloze č. 9 Příručky pro
žadatele – Postupy pro vypracování IPRM. Všechny strany (listy) formuláře musí být pevně
spojeny a příslušná strana opatřena podpisem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem
(v takovém případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci).
Jednotlivé přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazeny. Na
seznamu příloh musí být uveden počet listů jednotlivých příloh. Pokud mají přílohy více než jeden
list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).
Povinné přílohy:
1. dokument IPRM,
2. doklad o posouzení vlivů projektu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. v platném
znění), možno doložit až před podpisem smlouvy,
3. usnesení rady města s doporučením zastupitelstvu města ke schválení IPRM (nedokládá
se, pokud bude s žádostí předloženo přímo usnesení zastupitelstva města o schválení
IPRM),
4. usnesení zastupitelstva města o schválení IPRM (možno doložit až před podpisem
smlouvy).
Pokud některá z příloh není relevantní, doloží žadatel místo ní list s vyznačením názvu přílohy a
textem „Tato příloha není relevantní“ a stručným zdůvodněním.
Formulář se předkládá v 6 tištěných vyhotoveních, z nichž každé je originál, a jednom
elektronickém vyhotovení na CD. Všechny povinné (nepovinné) přílohy včetně jejich seznamu
žadatel předkládá ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originál/ověřená kopie a 1x prostá kopie) a dále
v elektronické verzi na CD (6x). Pokud jsou součástí IPRM aktivity financované z jiných OP,
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zvyšuje se počet předložených CD, a to dle počtu dotčených OP.
Formuláře pro předkládání IPRM a všechny povinné a nepovinné přílohy předkládá žadatel
v řádně zalepené obálce s přelepením spoje samolepkou, se svým podpisem, případně i razítkem
přes spoj. Na obálce musí být uvedeny následující údaje:
•
nápis „NEOTVÍRAT“,
•
číslo Výzvy,
•
název Výzvy,
•
název operačního programu,
•
číslo prioritní osy,
•
název prioritní osy,
•
číslo oblasti podpory,
•
název oblasti podpory,
•
název IPRM,
•
název žadatele,
•
adresa žadatele,
•
hlavní kontaktní osoba, telefon, adresa příslušného ÚORP, na který je IPRM předkládáno,
•
místo realizace IPRM (město)
Žadatel se při přípravě a předložení žádosti o dotaci musí řídit základní dokumentací ROP
Severozápad (tj. zejména programový dokument, Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele,
Příručka pro příjemce) a dalšími metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP Severozápad, platnými
ke dni vyhlášení výzvy. Dokumentace je k dispozici na internetové adrese
www.nuts2severozapad.cz.
V případě zájmu o další informace se žadatel může obrátit na pracovníky oddělení administrace
projektů:
Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem:
Ing. Klára Odvárková

vedoucí oddělení

477 011 722 lucie.cerna@nuts2severozapad.cz

Bc. Petr Achs

projektový manažer

477 011 732 petr.achs@nuts2severozapad.cz

Ing. Lenka Holasová

projektová manažerka 477 011 731 lenka.holasova@nuts2severozapad.cz

Jitka Štainerová

projektová manažerka 477 011 706 jitka.stainerova@nuts2severozapad.cz

Karlovy Vary:
Ing. Marie Míšková

vedoucí oddělení

353 502 631 marie.miskova@nuts2severozapad.cz

Ing. Lenka Modrovičová

projektová manažerka 353 502 634 lenka.modrovicova@nuts2severozapad.cz

Bc. Petra Vaňová

projektová manažerka 353 502 651 petra.vanova@nuts2severozapad.cz
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