
 

 
 
 

oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

zaměření výzvy: podpora zařízení neziskové sociální péče v  

    brownfields 

vyhlášení výzvy: 12. září 2011 

příjem žádostí: od 12. září 2011 do 12. ledna 2012 



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

 Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich 
atraktivity pro život. 
 

Specifické cíle: 

 hospodářské oživení venkovských sídel prostřednictvím nových aktivit; 

 zvýšení estetičnosti a kvality venkovského prostředí v regionu; 

 zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb a služeb 
občanské vybavenosti; 

 zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí. 
 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.3  

 podpora zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách1; podpora zařízení neziskové sociální péče může být 
realizována pouze v brownfields dle definice v PD ROP JV (viz specifikace uvedené 
v příloze této výzvy).  
 

3. Příjemci podpory  

a) obce s 500 – 4 999 obyvateli s výjimkou města Pohořelice a Židlochovice; 
b) organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele2; 
c) svazky obcí2; 
d) nestátní neziskové organizace2. 

 
4. Doporučená struktura financování 

Projekty zakládající slučitelnou veřejnou podporu (tedy projekty, které mají/budou mít 
uzavřenu smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu), nebo projekty, 
které veřejnou podporu nezakládají: 
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Maximální 
míra 

dotace 
způsobilých 

výdajů (v 
%) 

Struktura dotace 

Vlastní prostředky 
ve vztahu ke 

způsobilým výdajům 
celkem 

Veřejné 
prostředky 
k celkovým 
způsobilým 

výdajům 
EU 

(ERDF) 

RR JV 
(státní 

rozpočet) 

RR JV 
(krajský 

rozpočet) 
Veřejné Neveřejné 

3
.3

 R
o
z
v
o
j 
a

 s
ta

b
ili

z
a
c
e

 

v
e

n
k
o

v
s
k
ý
c
h

 s
íd

e
l 

obce NUTS 2 
Jihovýchod s 
500 - 4 999 

obyvateli 

85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

organizace 
zřizované či 
zakládané 

obcemi s 500 - 
4 999 

obyvateli 

85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

                                                      
1
 Sociální zařízení musí mít souhlas zřizovatele. 

2
 Svůj projekt musí realizovat na správním území vymezených měst a obcí 



 

svazky obcí 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

veřejné NNO 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 100,00% 

neveřejné 
NNO 

85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 85,00% 

 
U projektů generujících příjmy bude výše dotace vypočtena pomocí systému eCBA 
dostupném na www.jihovychod.cz. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
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obce NUTS 2 
Jihovýchod s  
500 - 4 999 

obyvateli 

40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00% 

veřejné NNO - 
malý podnikatel 

60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

veřejné NNO - 
střední 

podnikatel 
50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

organizace 
zřizované 

obcemi s 500 - 
4 999 obyvateli 

40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00% 
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neveřejná NNO 
- typ malý 
podnikatel 

60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

neveřejná NNO 
- typ střední 
podnikatel 

50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

 
5. Výše dotace 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt         2 mil. Kč 

Maximální výše dotace                                                50 mil. Kč 

 

 

 

 

http://www.jihovychod.cz/


 

6. Finanční alokace pro výzvu  

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) maximálně 105 mil. Kč 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 105 mil. Kč 

Přepočteno k aktuálnímu kurzu 24,215 Kč/1€ 

 
Finanční alokace může být navýšena o ušetřené/zkrácené prostředky z projektů schválených 
z předchozích kol výzev a výzvy pro oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel, vyhlášené dne 12. 9. 2011, se zaměřením na podporu zařízení neziskové sociální 
péče. 
 
7. Místo realizace projektů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a zároveň správní území vymezených měst a obcí v bodě 
3a. 
 
8. Doba realizace projektu 

Maximálně dva roky od data podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2014. 
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  12. 9. 2011 
Příjem žádostí:  od 12. 9. 2011, 8.30 hod. 
Ukončení příjmu žádostí: 12. 1. 2012 do 13.30. 
Místo podání žádosti: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen 

„ÚRR“), Brno, Kounicova 13 (pro projekty realizované 
v Jihomoravském kraji) a Jihlava, Žižkova 89 (pro projekty 
realizované v kraji Vysočina) 

 
Úřední hodiny pro příjem žádostí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a na 
www.jihovychod.cz (v části Regionální rada - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).  

  
10. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) 

1. Projekt splnil formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.  

2. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení, minimálně však nad 
hranicí stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria jsou dostupná na 
www.jihovychod.cz. 

 
11. Způsobilé výdaje 

Hlavní: 
 Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě. 
 Výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu. 
 Výdaje na projektovou dokumentaci. 
 Výdaje na inženýrskou činnost (stavební a autorský dozor). 
 Výdaje na stavební a technologické činnosti. 
 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
 Finanční leasing. 
 Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV. 

http://www.jihovychod.cz/cs/regionalni-rada/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb
http://www.jihovychod.cz/


 

Doplňkové:  
 Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné. 
 Nákup materiálu. 
 Výběrová řízení. 
 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby. 
 Inženýring bez stavebního a autorského dozoru. 
 Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků). 
 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou SW k HW). 
 Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy. 
 Ostatní výše nespecifikované způsobilé doplňkové neinvestiční výdaje, zejména 

charakteru spotřebních služeb. 
 

Doplňkové způsobilé výdaje mohou tvořit maximálně 10 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu. 
 
Podrobné rozpracování způsobilých výdajů je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV 
v kapitole č. 5 Způsobilé výdaje, který je dostupný na www.jihovychod.cz. 
 

12. Monitorovací ukazatele 

Žadatel se podpisem smlouvy zaváže k plnění monitorovacích indikátorů relevantních pro 
obsah projektu (mohou být doplněny): 
 

Název indikátoru Jednotka 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a 
zdravotní péče (venkov) 

m2 

Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby m2 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 

 

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Žádost včetně povinných příloh bude doručena osobně na příslušné pracoviště Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod ve výše uvedeném termínu. Žádosti, které jsou doručeny po 
termínu, nebudou pracovníky oddělení hodnocení projektů převzaty.  

 
Obsah žádosti:  

 Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené v programu BENEFIT7 
se shodným kódem jako elektronická verze, žádost je podepsána statutárním 
zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii;  

 potvrzení o souladu projektu s plánem rozvoje sociálních služeb daného kraje 
(dostupný na www.jihovychod.cz v části Pro žadatele). Potvrzení vydávají 
následujícími odbory: 

o Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/download/vyzva/socialni-priority-podklad-vyzva-3-2-3-3.pdf


 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
o Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina 

Tolstého 15, 587 33 Jihlava 

 povinné a další přílohy žádosti v rozsahu stanoveném dle Příručky pro žadatele 
a příjemce – 2x (v originále/ověřené kopii a 1 kopii) a vloženy do jedné obálky 
(krabici) k odevzdání. 

Žádost vyplňuje žadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 (www.eu-zadost.eu 
nebo www.eu-zadost.cz).  
 
Kromě výše uvedených náležitostí doloží žadatel, resp. příjemce k podpisu Smlouvy 
o poskytnutí dotace Smlouvu o poskytování služeb obecného (sociálního) hospodářského 
zájmu (uzavřenou v souladu s podmínkami rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o 
použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673) (2005/842/ES)). 
Tato smlouva je vydávána odbory jednotlivých krajů (viz výše). 
 
14. Další informace 

Nezbytné dokumenty: 

 Příloha výzvy - Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod 
vyhlášené dne 12. 9. 2011 

 Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších 
informací o jednotlivých oblastech podpory. Obsahuje vymezení způsobilých výdajů 
pro jednotlivé prioritní osy a další informace. Prováděcí dokument navazuje na 
programový dokument ROP JV.  

 Příručka pro žadatele a příjemce – podrobný průvodce přípravy žádosti do 
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Příručka se skládá ze dvou částí – I. 
Příručka pro žadatele, II. Příručka pro příjemce. 

 Znění výzvy a doplňující informace k výzvě na stránce výzvy na www.jihovychod.cz 

 Benefit a Uživatelská příručka Benefit7 

 Aplikace eCBA 
o Stanovení finančního zdraví žadatele 
o Osnova studie proveditelnosti  
o Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy 

 Případné metodické pokyny 

Doporučené dokumenty 

 Kategorizace nestátních neziskových organizací 

 Hodnotící kritéria 

 Pravidla pro publicitu 

 Loga pro ROP JV 

 Metodická příručka způsobilých výdajů 

 Regionální operační program Jihovýchod 

 Indikativní přehled příloh projektové žádosti 

Informace poskytuje: 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 
Odbor implementace projektů Brno 
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz 

http://www.eu-zadost.eu/
http://intranet/Documents%20and%20Settings/zitkova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CWP4LDQS/www.eu-zadost.cz
mailto:karasek@jihovychod.cz


 

 
 
 
Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 
Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: 532 193 600, email: steflova@jihovychod.cz. 

Odpovědnost za realizaci programu má Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13, Brno.  
 
Příloha: 
Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 
2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a 
stabilizace venkovských sídel vyhlášených dne 12. 9. 2011). 
 

mailto:steflova@jihovychod.cz

