
 

 
 
 

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

vyhlášení výzvy: 1. 8. 2013 

příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně 

 

Výzva je koncipována jako závěrečná 

 



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 
Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř 
regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení 
komunikací při respektování životního prostředí. 
 

Specifické cíle: 

 zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti 
prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení komunikací; 

 zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních vlivů na ŢP; 
 zkvalitnění propojení urbanizačních a regionálních center a jejich napojení na 

nadregionální dopravní sítě. 
 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.1  

a) výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů (nejedná se o tzv. 
záplatování, lokální opravy a běžnou údržbu) silnic II. a III. třídy (včetně mostů) 
tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region 
napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN-T, včetně jejich modernizace ve 
smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních 
veřejných telematických a datových služeb; 

b) technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo 
jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, 
a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, 
vyjma chodníky); 
 

3. Příjemci podpory  

a) kraje;  
b) organizace zřizované nebo zakládané kraji; 

 
4. Doporučená struktura financování 

Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

Příjemci v prioritní ose 1: 
Dostupnost dopravy 

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 
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kraj 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

organizace 
zřizované a 
zakládané kraji 

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

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

Veřej
né 

subje
kty 

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

organizace 
zřizované a 

zakládané kraji 
40,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 100,00% 

 
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 265 mil. Kč. 
 

7. Místo realizace projektů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina 
 
8. Doba realizace projektu 

Projekt musí předložit závěrečnou žádost o platbu do 30. 11. 2015. Ve výjimečných 
případech lze povolit prodloužení termínu.  
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  1. 8. 2013 
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.  

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. 

 
11. Způsobilé výdaje 

 Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě. 
 Výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu. 
 Výdaje na stavební a technologické činnosti. 
 Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV. 

 
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. 
 

12. Monitorovací ukazatele 

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

Název indikátoru Měrná jednotka 

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km 

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů 
měst a obcí 

km 

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů Počet 

Počet zklidněných průtahů Počet 

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek Počet 

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených 
dopravních staveb 

Počet 

Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů Počet 

 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/


 

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: 

 Prováděcí dokument ROP JV  

 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům 

 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 

 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 

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.  

http://www.eu-zadost.eu/
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