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Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod
Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede
ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a
život obyvatel.
Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k
jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického
rozvoje EU.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Alokace ROP pro období 2007-2013 (prostředky EU)
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osy
1. Rozvoj dopravní infrastruktury
2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
3. Cestovní ruch
4. Rozvoj podnikatelského prostředí
5. Technická pomoc
Prioritní osy se dále dělí na jednotlivé oblasti podpory.

Cíle a zaměření oblastí podpory
1.1. Rozvoj regionální silniční
dopravní infrastruktury

Cíl:
Modernizace regionální silniční sítě silnic II. a
III. třídy , zvýšení kvality dopravního spojení
uvnitř regionu a jeho připojení
na nadregionální dopravní síť TEN-T.
 Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a
III. třídy.
 Odstraňování bodových závad a bariér na
silnicích II. a III. třídy.

Cíle a zaměření oblastí podpory
1.2. Podpora projektů zlepšujících
dopravní obslužnost území

Cíl:
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v
regionu integrací jednotlivých druhů dopravy
šetrných k životnímu prostředí.
 Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou
dopravu, integrované dopravní systémy a
ekologizace ve veřejné dopravě.
 Podpora obnovy vozového parku drážních
vozidel hromadné přepravy osob.
 Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu.

Cíle a zaměření oblastí podpory
1.3. Rozvoj veřejných
mezinárodních letišť

Cíl:
Zajistit kvalitní letecké spojení v regionu z
hlediska zvýšení dopravní dostupnosti.
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba letištní
infrastruktury.
 Dopravní napojení areálů letiště.

Cíle a zaměření oblastí podpory
2.1. Rozvoj regionálních center

Cíl:
Posílení vyváženého ekonomického a
společenského rozvoje velkých měst jako
regionálních center.
 Revitalizace brownfields.
 Investice do dopravní a technické infrastruktury
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.
 Obnova vybraných částí měst a rozvoj
infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a
sociálních věcí.

Cíle a zaměření oblastí podpory
2.2. Rozvoj měst

Cíl:
Posílit ekonomický a společenský rozvoj
měst.
 Revitalizace brownfields.
 Investice do dopravní a technické infrastruktury
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.
 Obnova vybraných částí měst a rozvoj
infrastruktury v oblasti, vzdělávání, zdravotnictví
a sociálních věcí.

Cíle a zaměření oblastí podpory
2.3. Rozvoj venkova

Cíl:
Zvýšit atraktivitu venkova pro život
obyvatel.
 Revitalizace brownfields.
 Investice do dopravní a technické infrastruktury
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.
 Obnova vybraných částí měst a rozvoj
infrastruktury v oblasti, školství a vzdělávání a
sociálních věcí.

Cíle a zaměření oblastí podpory
3.1. Rozvoj základní infrastruktury a
doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu

Cíl:
Kvalitní infrastruktura a široké spektrum
služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
 Revitalizace kulturně-historických a technických
památek.
 Zajištění dostupnosti turistických atraktivit.
 Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR.

Cíle a zaměření oblastí podpory
3.2. Marketingové a koordinační
aktivity v oblasti cestovního ruchu

Cíl:
Trvalý zájem turistů o region.
 Podpora zpracování analytických a koncepčních
materiálů v CR.
 Podpora vzniku a činnosti organizací CR a
podpora partnerství v CR.
 Marketingová podpora CR.
 Budování a rozvoj informačních systémů.
 Podpora produktů a programů CR.

Cíle a zaměření oblastí podpory
4.1. Podpora rozvoje infrastruktury
pro podnikání

Cíl:
Rozšířit a zlepšit využitelnost nemovitostí
určených pro podnikatelské aktivity.
 Revitalizace brownfields za účelem rozvoje
podnikatelských aktivit.
 Investice do dopravní a technické infrastruktury
průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.

Cíle a zaměření oblastí podpory
4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a
učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady
práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Cíl:
Zlepšit spolupráci v rámci regionu v oblasti
vytváření podmínek pro uplatnění absolventů
škol na trhu práce a vytvářet prostředí pro
rozvoj inovačních aktivit.
 Podpora investic zlepšujících materiálnětechnické vybavení škol a učilišť pro
zaškolení absolventů.
 Podpora přípravy a realizace regionálních
inovačních strategií a pilotních projektů.

Kdo může žádat
Možní příjemci

OP 1.1

OP 1.2

Kraje





Obce



OP 1.3







pouze zřizované





Organizace zřizované nebo zakládané
obcemi







Dobrovolné svazky obcí





Nestátní neziskové organizace





Provozovatelé drážní dopravy





Podnikatelské subjekty







Organizace zřizované nebo zakládané
státem







Organizace zřizované nebo zakládané kraji





Kdo může žádat
Možní příjemci

OP 2.1

OP 2.2

OP 2.3

Kraje







Obce


nad 50
tis.obyvatel


nad 5
tis.obyvatel


500 – 5 tis.
obyvatel





Organizace zřizované nebo zakládané
kraji



Organizace zřizované nebo zakládané
obcemi







Dobrovolné svazky obcí

























Nestátní neziskové organizace
Hospodářská komora a její složky
Zájmová sdružení právnických osob

Možní příjemci

OP 3.1

OP 3.2

OP 4.1

OP 4.2

Kraje









Obce







Organizace zřizované nebo
zakládané kraji









Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

















Nestátní neziskové
organizace









Zájmová sdružení
právnických osob









Střední školy















Dobrovolné svazky obcí

Podnikatelské subjekty
(MSP)





Minimální přípustná výše celkových
způsobilých výdajů na 1 projekt
OP

Minimální přípustná výše
celkových způsobilých výdajů
na 1 projekt

1.3

10 mil. Kč

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1

5 mil. Kč

2.2 (vybavení a zařízení vzdělávání),
2.3, 3.2

1 mil. Kč

2.3 (vybavení a zařízení vzdělávání),
4.2

500 tis. Kč

Maximální míra příspěvku z EU
Typ příjemce podpory

v % z celkových způsobilých výdajů

Veřejnoprávní subjekty
Malé podniky
Střední podniky

85%
60 %
50 %

Pozor na projekty zakládající nedovolenou
veřejnou podporu !!

Výzvy k předkládání žádostí
17. 9. – 15. 11. 2007

 1.1


23 schválených projektů za 1 118 549 800,- Kč
ze SF (z 24 registrovaných)

17. 12. 2007 – 28. 3.
2008
1. 4. – 30. 5. 2008

 2.2, 2.3, 3.1, 3.2
 336 registrovaných projektů
 4.1, 4.2
 22 registrovaných projektů

2. 5. – 30. 6. 2008

 1.2 – vybrané aktivity

2. 5. – 30. 10. 2008

 1.1

16. 6. – 30. 9. 2008

 2.1

Finanční alokace vyhlášených výzev
vyhlášeno ze SF (v Kč)

schváleno ze SF (v Kč)

1. výzva
1.1

2007,2008

1 123 930 808

2. výzva
2.2

2007,2008,2009

939 547 419

2.3

2007,2008,2009

458 340 780

3.1

2007,2008,2009

1 364 237 946

3.2

2007,2008,1/2 2009

97 928 226

5.výzva
4.1

2007,2008,2009

4.2

2007,2008,2009,2010

222 283 959
53 561 322

6.výzva
1.2

2007,2008

537 255 038

7.výzva
1.1

2009, 2010

1 052 183 754

2007-2013

1 761 500 000

8. výzva
2.1

1 118 549 800

Kritéria pro poskytnutí dotace
Princip soutěže mezi předloženými projekty
kritéria přijatelnosti

formální náležitosti

Případy špatného
zařazení projektu:
 Veřejná podpora
 Oblast podpory

Nejčastější nedostatky
formálních náležitostí:
 Zástavní právo
 Vlastnictví
 Partnerské
smlouvy
 Způsobilost
výdajů
 Podpisy

bodovací kritéria
Obvyklé důvody
ztráty bodů:
 Nadhodnocený
rozpočet projektu
 Málo podrobný
rozpočet

Závěrem
Největší změny oproti období 2004-2006
využijte novinek

 Jeden zvláštní účet/podúčet pro více
projektů v rámci ROP SV
 Při podpisu Smlouvy nemusí žadatel
prokazovat prostředky na realizaci
projektu

Pozor na

 Stavební povolení možné doložit až k
podpisu Smlouvy
 Správné posouzení veřejné podpory
 Správné zařazení způsobilých výdajů
 Dostatečnou časovou rezervu při přípravě
žádosti

Děkuji za pozornost
Ing. Ivana Víšková
i.viskova@rada-severovychod.cz
tel.: 467 000 406, 774 000 514
Územní odbor realizace programu - Pardubice
Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod
www.rada-severovychod.cz

