
 

 
 
 

oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

zaměření výzvy: podpora školství a volnočasových aktivit  

    a revitalizace významných území obcí ve vazbě 

    na rozvoj ekonomických anebo volnočasových 

    aktivit 

 

vyhlášení výzvy: 17. prosince 2012 

příjem žádostí: od 17. prosince 2012 do 29. března 2013 do 
13:30 hod 

 



 

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 služeb občanské vybavenosti; 

 zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí. 
 

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.3  

 Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol1, včetně tělocvičen a 
školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo 
k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a 
technické dílny. Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. U 
školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou 
projekci, neboli předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění 
dostatečného množství žáků daného školského zařízení. Důraz bude kladen rovněž na 
společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů. Technické 
zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, 
projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. V rámci této výzvy nebudou 
podporovány výdaje týkající se stravovacích prostor (typicky školních jídelen); 

 komplexní úpravy veřejných prostranství obcí2 (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) 
a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní 
a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. Revitalizace významných území obcí, 
včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové 
komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, 
vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány 
ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. Atraktivnost obcí a kvalita života bude 
zvyšována prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a 
urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě 
vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. 

 
3. Příjemci podpory  

 obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti 
podpory 3.1 a 3.2); 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud 
budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); 

 svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 ob.); 

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

                                                      
1
 Dané aktivity vycházejí z typu podpory specifikovaného v Prováděcím dokumentu ROP Jihovýchod pro oblast podpory 3.3 Rozvoj 

a stabilizace venkovských sídel, v sekci Typ podpory pod písmenem b).  
2 Dané aktivity vycházejí z typu podpory specifikovaného v Prováděcím dokumentu ROP Jihovýchod pro oblast podpory 3.3 Rozvoj 

a stabilizace venkovských sídel, v sekci Typ podpory pod písmenem a). 



 

 
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: 
 

Příjemci v ROP JV 

Maximální 
míra 

dotace 
způsobilých 

výdajů (v 
%) 

Struktura dotace 
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(státní 

rozpočet) 

RR JV 
(krajský 
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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% 

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: 
 

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 
EU 

(ERDF) 

RR JV 
(státní 

rozpočet) 

RR JV 
(krajský 

rozpočet) 
Veřejné Neveřejné 
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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 5 000 
- 49 999 
obyvateli 

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

http://www.jihovychod.cz/


 

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 
EU 

(ERDF) 

RR JV 
(státní 

rozpočet) 

RR JV 
(krajský 

rozpočet) 
Veřejné Neveřejné 

N
e

v
e

ře
jn

é
 

s
u

b
je

k
ty

 

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                                               25 mil. Kč 

 

6. Finanční alokace pro výzvu  

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 130 mil. Kč 

„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy (viz níže) 105 mil. Kč 

Přepočet “bezpečné“ části alokace ke kurzu 22 Kč/1€ 

Finanční alokace může být navýšena o ušetřené/zkrácené prostředky z projektů schválených z 
předchozích kol výzev. 
 

7. Místo realizace projektů 

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

Projekt musí předložit závěrečnou žádost o platbu do 31. 5. 2015. Projekt tedy musí ukončit 
realizaci nejméně o měsíc dříve.    
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  17. 12. 2012 
Příjem žádostí:  od 17. 12. 2012, 8.30 hod. 
Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2013 do 13.30 hod. 
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.). 

  
 

 

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

3. Alokace výzvy je nastavena jako aktuální zbytek alokace oblasti podpory 3.2 s 
automatickým navýšením o vratky, změny alokace  způsobené pohybem kurzu, úspory 
z výběrových řízení, dodatečné prostředky atp. 

4. Od doby hodnocení projektu bude průběžně (1x měsíčně) aktualizována tzv. „bezpečná“ 
část alokace výzvy, určená jako přepočet zbývající části alokace oblasti podpory kurzem 
22 CZK/EUR tak, aby nedošlo k přezávazkování ROP JV a zároveň byla zajištěna 
maximální výše prostředků pro příjemce.  

5. Projekty spadající podle pořadí v bodovém hodnocení celou svou požadovanou 

dotací do „bezpečné“ části alokace budou administrovány „standardním“ způsobem, 
tedy mohou předkládat žádosti o platbu dle finančního plánu včetně možnosti 
modifikovaných plateb (dle pravidel ROP JV), a to do 31. 5. 2015. 

6. V případě rovnosti dosaženého počtu bodů v hodnocení rozhodne o pořadí projektů 
vyšší počet bodů za potřebnost projektu (část B bodového hodnocení). Pokud i v části B 
dosáhnou projekty stejného bodového hodnocení, potom rozhodne kvalita projektu 
z hlediska přínosu (část C bodového hodnocení). Pokud i v části C dosáhnou projekty 
stejného bodového hodnocení, potom rozhodne nižší registrační číslo projektu. 

7. Projekt přesahující částí dotace mimo „bezpečnou“ část alokace budou mít smlouvu s 
garantovaným minimem dotace ve výši aktuální bezpečné části (tato část se dále 
nebude upravovat dodatkem v případě, že se „bezpečná“ alokace změní).  

8. Projekty přesahující alespoň částí dotace mimo „bezpečnou“ část alokace mají možnost 
předkládat žádosti o platbu dle finančního plánu, avšak nikoliv formou modifikovaných 
plateb a proplacení žádostí o platbu bude odloženo až do okamžiku, kdy projekt bude 
mít celou svou dotaci krytou „bezpečnou“ části alokace, nebo pokud zůstatek alokace 
oblasti podpory bude nižší než požadovaná dotace. 

9. Pokud se příjemce rozhodne nepodepsat „Smlouvu o poskytnutí dotace“, projekt bude 
přeřazen do režimu náhradního projektu. Rozhodne-li se smlouvu podepsat, bude 
přeřazen zpět do režimu řádných projektů (podepíše se smlouva), ale v pořadí projektů 
se zařadí za poslední projekt s již podepsanou smlouvou. 

10. Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména  
úspory z výběrových řízení, méněpráce atd., a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku 
změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem 
musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet krátit, a to 
prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku nebo žádosti o změnu. Cílem je 
co nejpřesnější přehled o reálné výši zůstatku závazku a tím i rychlé zajištění volných 
prostředků. 

 

http://www.jihovychod.cz/


 

11. Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje jsou mimo níže uvedeného základního členění podrobně popsány 
v Prováděcím dokumentu ROP Jihovýchod (v kapitole č. 5 Způsobilé výdaje) a v Metodickém 
pokynu ke způsobilým výdajům projektu v platném znění, které jsou dostupné na 
www.jihovychod.cz. 
 
Hlavní způsobilé výdaje: 

 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 způsobilé výdaje:  

 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. 
 
Za účelem zjednodušení administrace připravuje ROP Jihovýchod na základě Nařízení ES č. 
397/2009 pro podpořené projekty z této výzvy vykazování vybraných doplňkových výdajů 
prostřednictvím nepřímých (paušálních) nákladů. Bližší podmínky o způsobu stanovení paušální 
výše nepřímých nákladů budou s úspěšnými žadateli o finanční podporu individuálně 
projednány před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a následně do této zaneseny.  
 

 

 

 

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 Jednotka 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 
(venkov) 

m2 

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech ha 

Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity m2 

Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání m2 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 

Plocha nově vybudovaných objektů celkem m2 

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

m2 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet 

Počet nově vytvořených pracovních pro muže Počet 

Počet nově vytvořených pracovních pro ženy Počet 

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

ha 

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 

 

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 – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších 
informací o jednotlivých oblastech podpory. 

 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 projektu 

 Znění výzvy a případné 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 další metodické pokyny 

 
Doporučené dokumenty 

 Hodnotící kritéria 

 Pravidla pro publicitu 

 Loga pro ROP JV 

 Metodická příručka způsobilých výdajů vydaná MMR 

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

