
 

  

    
 

 
 
 

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této 
oblasti podpory dne 21. února 2011 

příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně 

 

Výzva je koncipována jako závěrečná 

 



 

  
 

 

 
 

 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

 Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje 
regionu. 
 

Specifické cíle: 

 Zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich image; 

 zvýšení kvality prostředí pro život ve městech; 

 podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti; 

 zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu; 

 vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postižených sociální exkluzí; 

 regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace; 

 podpora inovací. 
 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.1 

a) Regenerace historických center a městských památkových rezervací a obnova vhodného 
funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě těchto center a rezervací; 

b) revitalizace veřejných prostranství ve městech (např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně 
ploch veřejné zeleně a jiné), včetně řešení související infrastruktury;  

c) výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče 
registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšení 
kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst; 

d) řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí 
automobilovou dopravou (např. místní komunikace, automatické parkovací domy určené 
pro veřejnost, aj.); 

e) výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další 
vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení 
a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce. Technické 
zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky; 

f) technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, 
ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně 
samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým 
vybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika 
radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, 
informační systémy aj.);  

g) technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb 
pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí;  

h) výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro kulturu, sport a práci s dětmi 
a mládeží, zařízení pro neformální aktivity; 

i) regenerace, revitalizace a konverze brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, 
včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní účelové 
komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, 
telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.); 

j) součástí realizace projektů může být (do 10 % celkových způsobilých výdajů) budování 
partnerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference) za účelem 
přenosu dobré praxe (včetně mezinárodního partnerství s úspěšnými podobnými regiony 
a městy) v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti vzdělávání, veřejných 
služeb a veřejné správy. 
 



 

  
 

 

 
 

 

3. Příjemci podpory1  

 Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava); 

 organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu soudržnosti 
Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat na správním území vymezených měst); 

 nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním 
území vymezených měst); 

 vzdělávací instituce (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území 
vymezených měst); 

 malí a střední podnikatelé (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území 
vymezených měst).  

Projekty (aktivity) všech příjemců podpory musí být obsaženy v Integrovaném plánu rozvoje 
města (dále jen „IPRM“), který je schválen zastupitelstvem města Brna (pro IPRM realizované 
v Brně), nebo zastupitelstvem města Jihlavy (pro IPRM realizované v Jihlavě).  

Informace k IPRM naleznete v Instrukci (Vademecum) pro přípravu integrovaných plánů rozvoje 
měst pro plánovací období 2007–2013 na www.jihovychod.cz. Informace o možnostech zařazení 
projektu do IPRM podávají magistráty měst Brno a Jihlava: 

Odbor rozvoje města 
Masarykovo nám. 1, Jihlava 586 28, www.jihlava.cz, tel: 567 167 470 

Úsek rozvoje města 
Oddělení implementace evropských fondů 
Kounicova 67, Brno 602 00, www.brno.cz, tel: 542 174 423 
 

4. Doporučená struktura financování 

Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

Příjemci v prioritní ose 2: 
Rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu 

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
.1
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obec  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% 

organizace 
zřizované nebo 
zakládané obcemi 

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

právnické osoby s 
účastí samosprávy 
(obce) 

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

U projektů generujících příjmy bude výše dotace vypočtena pomocí systému eCBA dostupném 
na www.jihovychod.cz. 
 

                                                      
1
 Při splnění podmínek uvedených v Prováděcím dokumentu ROP JV. 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihlava.cz/
http://www.brno.cz/
http://www.jihovychod.cz/


 

  
 

 

 
 

 

 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 

Příjemci v ROP JV 

Maximální 
míra dotace 
způsobilých 

výdajů 
(v %) 

Struktura dotace 

Vlastní prostředky ve 
vztahu ke 

způsobilým výdajům 
celkem 

Veřejné 
prostředky 
k celkovým 
způsobilým 

výdajům (CZV) 
EU 

(ERDF) 

RR JV 
státní 

rozpočet 

RR JV 
krajský 

rozpočet 
veřejné neveřejné 

V
e

ře
jn

é
 s

u
b

je
k
ty

 

obec či svazek obcí 40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

veřejné NNO - malý 
podnikatel 

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

veřejné NNO - 
střední podnikatel 

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

organizace 
zřizované nebo 

zakládané obcemi 
40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

právnické osoby s 
účastí samosprávy 

(obce) 
40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

Příjemci v ROP JV 
míra dotace 
způsobilých 

výdajů 

EU 
(ERDF) 

RR JV 
státní 

rozpočet 

RR JV 
krajský 

rozpočet 
veřejné neveřejné 

Veřejné 
prostředky k 

CZV 

N
e
v
e

ře
jn

é
 s

u
b
je

k
ty

 

neveřejná NNO - 
malý podnikatel 

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

neveřejná NNO - 
střední podnikatel 

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

malý podnikatel 60,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

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:        není omezena 
 
6. Finanční alokace pro výzvu  

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) maximálně * 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) * 

Bude přepočteno k aktuálnímu kurzu CZK/EUR 

* Alokace bude stanovena jako celková zbývající alokace oblasti podpory s ohledem na vývoj 
směnného kurzu CZK/EUR a ušetřených prostředků z realizace ostatních projektů. V době 
vyhlášení výzvy se jedná o přibližně 488 mil. Kč. 
 

 



 

  
 

 

 
 

 

 

7. Místo realizace projektů 

Katastrální území měst Brno a Jihlava. 
 
8. Doba realizace projektu 

Projekt musí předložit závěrečnou žádost o platbu do 30. 9. 2015. Ve výjimečných případech lze 
povolit prodloužení termínu. 
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 
21. února 2011. 

Příjem žádostí:  Okamžitě po vyhlášení výzvy. 
Ukončení příjmu žádostí:  

 do vyčerpání finanční alokace prostředků, které jsou v rámci 
vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici, nebo 

 do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady 
o odvolání. K ukončení výzvy může být přikročeno např. 
z důvodu ohrožení čerpání prostředků nedodržováním 
harmonogramu IPRM. 

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.  
 
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. 

3. Projekty do oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center mohou být předkládány 
k hodnocení až po schválení IPRM zastupitelstvem příslušného města a po předložení 
(registraci) IPRM a Formuláře pro předložení IPRM na ÚRR. Toto platí i o projektech, 
z jiných oblastí podpory ROP JV, které jsou součástí daného IPRM. V případě, že IPRM 
nebude schváleno VRR, výdaje dílčích projektů vzniklé po registraci těchto projektů se 
stanou nezpůsobilými. 

 

http://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. 

 
 
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 software 

k hardware); 
 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 a v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům, který je 
dostupný na www.jihovychod.cz. 
 

http://www.jihovychod.cz/


 

  
 

 

 
 

 

12. Monitorovací ukazatele 

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

Název indikátoru Měrná jednotka 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní 
péči (města) 

m
2
 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

m
2
 

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet 

Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým 
vybavením 

Počet 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech ha 

Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity m
2
 

Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby m
2
 

Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání m
2
 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 

Plocha nově vybudovaných objektů celkem m
2
 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m
2
 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 
povahy (města) 

m
2
 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet 

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

ha 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy Počet 

Počet projektů zvyšujících atraktivit - Brna Počet 

Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km 

Počet vytvořených parkovacích míst Počet 

Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky 
využitelným objektům a památkám 

km 

Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť Počet 

Počet nových parkovacích domů Počet 

 



 

  
 

 

 
 

 

 

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;  

 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).  
 
 
 
14. Další informace 
Nezbytné dokumenty: 

 Platná verze relevantního IPRM. 

 Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších 
informací o jednotlivých oblastech podpory. 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. 

 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům - Obsahuje vymezení způsobilých výdajů pro 
jednotlivé prioritní osy a další informace. 

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

 Benefit a Uživatelská příručka Benefit7 

 Stanovení finančního zdraví žadatele 

 Osnova studie proveditelnosti (součástí eCBA) 

 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 

 

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


 

  
 

 

 
 

 

 

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 

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.  
 
 

mailto:karasek@jihovychod.cz
mailto:steflova@jihovychod.cz

