oblast podpory:

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

vyhlášení výzvy: 17. září 2007
příjem žádostí:

kontinuální výzva

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 ochrany životního prostředí.

Specifické cíle:
•
•
•
•

Zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti prostřednictvím
výstavby a technického zhodnocení komunikací;
Dosažení technických parametrů dle ČSN pro regionální silniční sítě;
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí;
Zkvalitnění propojení urbanizačních a regionálních center a jejich napojení na nadregionální
dopravní sítě.

2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.1
Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na
následující aktivity:
• Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů 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 nebo propojuje urbanizační a regionální
centra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro
realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb;
• 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 / Žadatelé
•
•

Kraje,
Organizace zřizované nebo zakládané krajem.

4. Doporučená struktura financování
Nevratná přímá pomoc (dotace) bude poskytnuta ze zdrojů EU a státního rozpočtu v následující
struktuře:
Název finančního zdroj

Podíl v %

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)

85

Státní rozpočet České republiky

7,5

Vlastní zdroje žadatele budou činit 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektu.
5. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt
2 mil. Kč

6. Finanční alokace pro výzvu
Alokace v Kč dle kurzu 27,594
Finanční alokace na období 2007-2008 pro oblast podpory 1.1:
ERDF
SR
Celkem
Celkem zaokrouhleno

1 791 554 126,800
158 078 305,475
1 949 632 432,275
1 949 632 432

7. Místo realizace projektů
Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.
8. Doba trvání projektu
Tři roky od podpisu smlouvy.
9. Termíny výzvy
Vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:

Místo podání žádosti:

17. 9. 2007
od 17. 9. 2007
Příjem projektů je možný od vyhlášení výzvy:
• do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady o
odvolání nebo
• do vyčerpání finanční alokace prostředků, které jsou v rámci
vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici,
• maximálně do 31. 12. 2013.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR“),
Brno, Kounicova 13 (pro Jihomoravský kraj)
Jihlava, Žižkova 89 (pro kraj Vysočina)

10. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)
Projekt musí splnit formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Dále projekt musí dosáhnout minimální
bodové hranice schválené Výborem Regionální rady v úvodu zasedání o výběru projektů. Výběr
projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. 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 architektonický 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 povinnou publicitu.

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.

Poměr doplňkových způsobilých výdajů může tvořit maximálně 10% podíl 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. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) včetně všech požadovaných příloh musí být doručena
na příslušné regionální pracoviště ÚRR podle místa realizace projektu – pro kraj Vysočina v Jihlavě a
pro Jihomoravský kraj v Brně. Žádost bude doručena osobně do konečného termínu uvedeného
ve výzvě k předkládání projektů. 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);
• další náležitosti stanovené ve výzvě a v Příručce pro žadatele a příjemce.
Žádost vyplňuje žadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 (www.eu-zadost.eu nebo
www.eu-zadost.cz). Odkaz na program BENEFIT7 je spolu s Příručkou pro žadatele a příjemce
k dispozici na internetových stránkách www.jihovychod.cz.

13. Další informace
Na internetových stránkách www.jihovychod.cz jsou k dispozici podrobné informace:
• ROP JV – programový dokument regionu soudržnosti Jihovýchod, který je v souladu
s prioritami Národního strategického referenčního rámce. Jeho existence vyplývá z Nařízení
Rady (ES) 1083/2006.
• Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme žadatelům pro získání podrobnějších informací
o jednotlivých oblastech podpory. Dále obsahuje vymezení způsobilých výdajů pro jednotlivé
prioritní osy a další. Prováděcí dokument navazuje na programový dokument ROP JV.
• Příručka pro žadatele a příjemce – je určena pro subjekty, které mají připraveny projektové
záměry a mají zájem o jejich realizace v rámci ROP JV. Příručka se skládá ze dvou částí – I.
Příručka pro žadatele, II. Příručka pro příjemce
• Pravidla publicity projektu - jsou důležitým krokem v případě úspěchu žádosti o podporu
z ROP JV. Všechny projekty podpořené z ROP JV musí pevně stanovená pravidla dodržovat.
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.

