
 

 
 
 

oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a v eřejné 
dopravy 

vyhlášení výzvy:  5. května 2008 

příjem žádostí:  od 5. kv ětna do 7. července 2008  



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 
• Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy 

v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy. 
 

Specifické cíle: 
• Zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o využívání veřejné dopravy; 
• podnícení územní mobility obyvatelstva; 
• usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace; 
• vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě; 
• zajištění dopravní obslužnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a jejich 

propojení s okrajovými (vnitřně periferními) částmi regionu. 
 
2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.2 

• Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující; 
• výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných 

parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení 
stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem; 

• instalace zařízení dopravní telematiky – naváděcí, informační a dispečerské systémy; 
• výstavba návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností 

přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s možností 
přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení 
a vyložení osob a materiálu při přestupu na VHD) apod. 

 
3. Příjemci podpory  

• kraje; 
• obce; 
• svazky obcí; 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji. 

 
4. Doporu čená struktura financování 

Projekty nezakládající veřejnou podporu: 
 

Příjemci v prioritní ose 1: 
Dostupnost dopravy 
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kraj 85,00% 7,50% 0,00% 7,50% 100,00% 0,00% 92,50% 

obec či svazek obcí 85,00% 7,50% 0,00% 7,50% 100,00% 0,00% 92,50% 

organizace 
zřizované kraji  85,00% 7,50% 0,00% 7,50% 100,00% 0,00% 92,50% 

organizace 
zřizované obcemi 85,00% 7,50% 0,00% 7,50% 100,00% 0,00% 92,50% 



 

U projektů generujících příjmy bude výše dotace vypočtena pomocí systému eCBA dostupném 
na www.jihovychod.cz. 
 
Projekty zakládající veřejnou podporu: 
 

EU (ERDF)
Regionální 

rada JV (SR)
Spoluúčast 

kraje

Vlastní 
(veřejné) 

prostředky

kraj 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

obec či svazek obcí 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

organizace zřizované nebo zakládané 
kraji 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%
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Příjemci v ROP JV

Veřejné 
zdroje celkem 

(pro 
informaci)

Z veřejných zdrojů celkem

 
 
5. Výše dotace 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:    5 mil. Kč  
Maximální výše dotace:               100 mil. Kč 
 
6. Finanční alokace pro výzvu  

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 124,973 mil. Kč 
Regionální rada 11,027 mil. Kč 
Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 136,000 mil. Kč 
Přepočteno k aktuálnímu kurzu 25,25 Kč/1€ 

 
Finanční alokace může být navýšena o ušetřené/zkrácené prostředky z projektů schválených 
z předchozích kol výzev. 
 
7. Místo realizace projekt ů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina. 
 
8. Doba realizace projektu 

Maximálně tři roky od data podpisu smlouvy. 
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  5. 5. 2008 
Příjem žádostí:  od 5. 5. 2008, 8:30 hod. 
Ukončení příjmu žádostí: 7. 7. 2008, 16:00 hod.  
Místo podání žádosti: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen 

„ÚRR“),  
Brno, Kounicova 13 (pro projekty realizované v Jihomoravském 
kraji)  
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 p římé pomoci (dotace) 

1. Projekt splnil formální náležitosti a kritéria přijatelnosti.  

2. Projekt dosáhl v hodnocení minimální bodové hranice schválené Výborem Regionální 
rady v úvodu zasedání o výběru projektů. 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. Monitorovací ukazatele 

Žadatel se podpisem smlouvy zaváže k plnění monitorovacích indikátorů relevantních pro 
obsah projektu: 
 

Hlavní monitorovací ukazatele M ěrná jednotka 

Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné 
hromadné dopravy Počet terminálů 

Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť Počet parkovišť 
 
 



 

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. 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 
• Benefit a Uživatelská příručka Benefit7 
• Stanovení finančního zdraví žadatele 
• Osnova studie proveditelnosti 
• Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy 

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.  
 


