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1 Seznam zkratek 

AO Auditní orgán 

CF Fond soudrţnosti 

CR Cestovní ruch 

CSF Rámec podpory Společenství (Community Support Framework)  

CZK Česká koruna 

CZV Celkové způsobilé výdaje 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Euro 

FS Fond soudrţnosti 

HDP Hrubý domácí produkt 

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program  

KOM Součást názvu dokumentu Evropské komise (označení nařízení)  

MF Ministerstvo financí 

MHD Městská hromadná doprava 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

MSP Malé a střední podniky 

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques) 

NUTS II SV NUTS II Severovýchod (Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, 
Pardubický kraj) 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP Operační program 

PCO Platební a certifikační orgán 
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PO Prioritní osa 

PPS Parita kupní síly měny 

ROP Regionální operační program 

RPS Rámec podpory Společenství 

RR Regionální rada 

ŘO Řídící orgán 

SEA Posouzení vlivů koncepcí a programů na ţivotní prostředí  

SF Strukturální fondy 

SOZS Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální 
a územní soudrţnost 2007-2013 

SŠ Střední škola 

SWOT Analýza silných a slabých stránek, příleţitosti a ohroţení  

UNESCO Památky Seznamu světového dědictví UNESCO 

TA Technická asistence 

TEN-T Transevropské dopravní sítě 

VŠ Vysoká škola 

WTO Světová obchodní organizace 
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2 Vymezení pojmů 

Areál – je komplex  pozemků a staveb, který je jasně ohraničen.   

Brownfields – zanedbané a v současnosti nevyuţívané či málo vyuţívané areály a objekty, které ztratily svoji 
funkci a vyuţití, jsou opuštěné či nevyuţité, nebo málo vyuţité.  

Byty zvláštního určení – jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postiţených osob. Definuje je § 9 
odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 
Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Podrobnosti stanoví obecně závazný právní 
předpis. 

Celoživotní učení – podle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoţivotní učení 
zahrnovat učení od předškolního aţ po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného 
i neformalizovaného vzdělávání. Celoţivotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované 
po celý ţivot s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního 
i profesního. Důleţitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoţivotního učení je rovnost příleţitostí a kvalita 
učení.  

Čistá pracovní místa – kalkulace čistých pracovních míst bere do úvahy účinky na zaměstnanost, které by 
nastaly, kdyby pomoc nebyla poskytnuta, vytěsňování (ztráty zaměstnání v jiných firmách a oblastech) 
a multiplikační účinky. Kalkulaci čistých pracovních míst zajistí řídící orgán ROP na základě předem 
vypracované metodiky.  

De Minimis - Podpora de minimis, tj. podpora malého rozsahu, upravená nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 
ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, neovlivňuje obchod mezi 
členskými státy EU a nepovaţuje se tudíţ za veřejnou podporu. Jedná se o podporu poskytnutou ve výši 
maximálně  200 000 EUR během tříletého fiskálního období jednomu podniku. Nařízení o podpoře de minimis 
lze pouţít i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům, 
provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka podpory 
stanovena na 100 000 EUR. Za tříleté období se povaţují fiskální roky, pouţívané k daňovým účelům 
v příslušném členském státě. Stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli 
a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU. 
Nová podpora de minimis můţe být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, 
kterou podnik obdrţel v rozhodném období daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových let, 
nepřesáhne výše uvedené limity. 
Podporu de minimis nelze poskytnout podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, v odvětvích 
prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o zaloţení ES, v odvětví zpracování 
a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o zaloţení ES na trh, na činnosti spojené 
s vývozem a podnikům v obtíţích. Dále pak nelze poskytnout podporu závislou na uţití domácích produktů na 
úkor dováţených produktů. 

Domov pro seniory – definuje je § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách takto:  
„(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 (2) Sluţba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
 a) poskytnutí ubytování, 
 b) poskytnutí stravy, 
 c) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 
 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
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 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 f) sociálně terapeutické činnosti, 
 g) aktivizační činnosti, 
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí.“ 

Dům s pečovatelskou službou - je zmíněn v § 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 
související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník: 
 
„(1) Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou sluţbou

 
a v domech s komplexním 

zařízením pro zdravotně postiţené občany. 
  
(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení můţe pronajímatel uzavřít jen na základě písemného 
doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě 
zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na 
doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Finanční rámec oblasti podpory (tabulka na konci kaţdé oblasti podpory) – indikativní alokace veřejných 
zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení zdrojů mezi prostředky ze strukturálních fondů 
(ERDF nebo ESF) a české zdroje. Rozdělení české části spolufinancování na zdroje regionální a místní je pouze 
indikativní a je uváděné v průměru za celou oblast podpory. Skladba zdrojů českého spolufinancování se 
u jednotlivých projektů můţe lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých 
příjemců podpor. 

Hrubý ekvivalent podpory (HEP) -  od nabytí účinnosti Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013 
(2006/C 54/08) je regionální podpora přepočítávána na hrubý ekvivalent podpory. Intenzita podpory uvedená 
v HEP je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní podíl diskontované hodnoty způsobilých 
nákladů. Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamţiku poskytnutí podpory. Úroková 
sazba, která se pouţije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory. 

Hrubá pracovní místa – přímá pracovní místa, která vznikla díky poskytnuté dotaci a která jsou udrţena po 
dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy mezi ţadatelem a řídícím orgánem. 

Indikátor dopadu – vztahuje se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na 
příjemce. Je moţné definovat dva typy dopadů. Specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové 
prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující 
širší populaci. 

Indikátor výsledku – vztahuje se k přímým a okamţitým účinkům, které program přinesl. Poskytuje informaci 
například o chování, kapacitě nebo výkonnosti příjemců. Tyto ukazatele mohou být fyzické nebo finanční 
povahy. 

Indikátor výstupu – vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněţních jednotkách (například délka 
vybudovaných silnic, počet podpořených subjektů apod.) 

Individuální projekt –  konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá ţadatel s cílem získat dotaci 
v rámci konkrétního operačního programu.  

Integrovaný plán rozvoje města - seznam ucelených dílčích individuálních projektů směřujících 
k integrovanému rozvoji daného území s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu. Plán 
i dílčí projekty jsou předkládány ve formě elektronické ţádosti nebo na papírových formulářích a souborem 
povinných a nepovinných příloh. Dílčí projekt v rámci integrovaného plánu rozvoje musí splňovat formální 
náleţitosti a musí být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření 
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a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou vţdy příjemci.. Integrovaný plán obsahuje 
předpokládaný podrobný seznam projektů včetně definovaných dopadů, výstupů a výsledků v souladu 
s definovanými oblastmi podpory a cíli stanovenými ROP. Integrovaný plán vychází z programu rozvoje města 
s tím, ţe zahrnuje aktivity financované z ROP a současně popisuje aktivity, které budou financované z ostatních 
operačních programů. 

Integrovaný projekt - projekt zahrnující řešení více aspektů rozvoje daného sektoru či oblasti (např. kombinace 
investic do rozvoje infrastruktury s investicemi do oblasti marketingu a rozvoje lidských zdrojů), případně jako 
projekt, který neřeší izolovanou investiční akci, tedy např. pouze opravu komunikace v obci, ale téţ navazující 
investice jako je vybudování odstavného parkoviště či informačního centra, navazujícího dopravního terminálu 
apod. a řeší tak problematiku jako celek, čímţ je zajištěn dostatečný efekt investice.  

Křížové financování - ROP Severovýchod se primárně zaměřuje na podporu investičních projektů. Na základě 
čl. 34, odst. 2 obecného nařízení je však moţné uplatnit tzv. kříţové financování, tj. podpořit také aktivity 
spadající do oblasti pomoci z ESF, pokud jsou tato opatření nezbytná pro uspokojivou realizaci projektu a přímo 
s ním souvisí. Kříţové financování tak doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak 
podporovaných z ESF v těsné návaznosti na vybudování infrastruktury.  
Dle článku 34 Obecného nařízení je moţné kříţové financování uplatnit maximálně do výše 10 % financování 
Společenství (tj. prostředků z rozpočtu EU) v rámci kaţdé prioritní osy. ŘO ROP Severovýchod rozhodl 
o sníţení výše podpory v rámci kříţového financování a sníţil tuto hranici na 9% v souladu s Pokyny pro kříţové 
financování na programové období 2007 – 2013 vydanými na národní úrovni. 
Kříţové financování lze v ROP Severovýchod uplatnit v prioritní ose 2 – Rozvoj městských a venkovských 
oblastí, prioritní ose 3 – Cestovní ruch a prioritní ose 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí a to pouze 
doplňkovým způsobem maximálně do výše 9% financování Společenství. Podrobný výčet aktivit podporovaných 
v rámci kříţového financování je uveden u příslušných oblastí podpory. 

Malé a střední podniky (MSP) - malé a střední podniky jsou definovány v příloze I. Nařízení Komise (ES)  
č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001, o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory  malým a středním 
podnikům, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES)  
č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj. 

Za střední podnik se povaţuje podnik, který: 
- zaměstnává méně neţ 250 osob, a 
- jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR.  

Za malý podnik se povaţuje podnik, který: 
- zaměstnává méně neţ 50 osob, a 
- jeho roční obrat nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR. 

Za mikropodnik se povaţuje podnik, který: 
- zaměstnává méně neţ 10 osob, a 
- jeho roční obrat nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR. 

Pro výpočet týkající se počtu zaměstnanců a při finančních výpočtech by měly podniky pouţít údaje uvedené ve 
své poslední schválené roční závěrce.  
Způsob, jakým je počet zaměstnanců či výše obratu/aktiv zjišťována, dále závisí na tom, zda podnik spadá do 
kategorie tzv. „samostatných“, „spojených“, nebo „partnerských“ podniků.  
Podnik nelze povaţovat za malý a střední podnik, jestliţe je 25 nebo více % jeho kapitálu nebo hlasovacích práv 
přímo nebo nepřímo ovládáno společně či jednotlivě jedním nebo několika veřejnými subjekty. 

Minimální přípustná hranice způsobilých výdajů – minimální hodnota plánovaných způsobilých výdajů 
projektu v rámci dané oblasti podpory. Hranice se u jednotlivých oblastí podpor liší; projekty s niţšími 
způsobilými výdaji nebudou financovány. 
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Nestátní neziskové organizace 
 občanská sdruţení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, 
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, 
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání 

a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboţenských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a také jimi zřizované organizace, 
pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální sluţby nebo sociálně právní ochranu dětí, 

 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997  Sb., o nadacích a nadačních fondech 
a o změně a doplnění souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů. Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace 
ani fakticky realizován. 

Notifikace  
Notifikací se rozumí oznámení záměru poskytnout veřejnou podporu Evropské komisi. Tato povinnost vyplývá 
z čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Rada EU je dle čl. 109 Smlouvy o fungování EU oprávněna přijmout 
nařízení, která vyjímají některé podpory z oznamovací povinnosti. Procesní podmínky a průběh notifikace 
upravuje nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 
93 Smlouvy o ES a nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady 
(ES) č. 659/1999.  

Objekt – stavební objekt. 

Operační program - dokument schvalovaný Evropskou komisí pro realizaci podpory stanovené v Národním 
strategickém referenčním rámci. Tento dokument obsahuje souvislý soubor víceletých prioritních os, který můţe 
být prováděn vyuţitím pomoci jednoho fondu, jednoho nebo více jiných dostupných finančních nástrojů 
(Evropský investiční fond, půjčky, záruky) a Evropské investiční banky. Operační program zahrnuje analýzu 
a popis situace, strategii programu, rámcový popis prioritních os a oblastí podpory, finanční plán a popis 
implementačního uspořádání programu. 

Občanské vybavení – dle ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zahrnuje 
stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodinu, 
zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Pod sluţbami občanského vybavení 
v souladu se zněním stavebního zákona je tedy třeba rozumět sluţby poskytované subjekty jako jsou např.: 

- školy všech typů, mateřské školy, 
- sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, 
- ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládeţ, jesle, dětské domovy, 
- nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, 
- kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, 
- správní úřady. 

Osoby ohrožené sociální exkluzí (vyloučením) – za ohroţené osoby jsou v tomto programu povaţovány 
především: dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, absolventi škol a mladiství bez praxe, osoby na 
mateřské dovolené, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, občané s omezenou schopností pohybu 
a orientace, národnostní a etnické menšiny, uprchlíci, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody 
a výchovných zařízení, drogově závislí, migranti a azylanti, osoby bez přístřeší, děti a mládeţ ohroţené 
delikvencí, děti a mládeţ v dětských domovech, osoby ohroţené prostitucí, oběti násilí a osoby nemocné AIDS. 

Panelové sídliště 
Pro potřeby ROP NUTS II Severovýchod se panelovým sídlištěm rozumí ucelená část území obce nad 5 000 
obyvatel zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií. 
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Podnik 
Podnikem se v souladu s komunitárním právem rozumí jakýkoliv subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, 
tj. činnost, která spočívá v nabízení zboţí či sluţeb na určitém trhu, a to bez ohledu na svou právní formu 
a způsob financování. Podnikem dle práva EU jsou tedy nejen podnikatelé, ale i příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost. 

Podnikatel  
Podnikatelem se rozumí: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 
c) osoba

1
, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. 

Podpora v rámci oblastí podpor ROP se nevztahuje na podnikatele, kteří provozují zemědělskou výrobu a jsou 
zapsáni do evidence dle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.. 

Prováděcí dokument - dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné 
informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech 
podpory. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí. 

Operační manuál - specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu 
k ţadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům 
projektu). 

Příjemce – subjekt, který realizuje aktivity a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje 
navrţené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrţí dotaci ze 
strukturálních fondů. 

Region soudržnosti – region soudrţnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské 
a sociální soudrţnosti, spočívající zejména ve vyuţití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních 
fondů Evropské unie, územní vymezení je totoţné s územními statistickými NUTS II (§ 15 zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje) 

Strategickými sluţbami se v tomto programu rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou 
poskytovány na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační 
technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených sluţeb, centra 
zákaznické podpory a high-tech opravárenská centra. 

Sociální služby – jsou sluţby uvedené v zákoně č. 208/2006 Sb. o sociálních sluţbách a zahrnují sociální 
poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. 

Sociální zařízení  - jsou zařízení vyjmenovaná v § 34 odst. 1 písm a) – s)  zákona č. 208/2006 Sb., o sociálních 
sluţbách . 

Udržitelnost příspěvku ze strukturálních fondů – efekty projektu musí být udrţeny v nezměněné podobě po 

dobu pěti let od finančního ukončení projektu (tzn. připsání poslední platby na účet příjemce). 

Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která 

a) ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému 
orgánu nepatřičnou výhodu, a 

b) je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění 
nějaké produktivní činnosti, 

                                                      
1
  § 2 odst.2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
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má členský stát povinnost informovat o těchto změnách Komisi a postupovat podle článku 39 Nařízení Rady 
1260/1999. 

Veřejná podpora – dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se veřejnou podporou rozumí kaţdá 
podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků (ale i prostředků územních samospráv), 
která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví 
výroby a  ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se 
společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory můţe být povolena 
na základě blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise.  

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
mající obdobný charakter jako výše jmenované, přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému 
uţívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

Veřejnoprávní subjekt 
Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který: 

a) je zaloţený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá 
průmyslovou nebo obchodní povahu, 

b) má právní subjektivitu, 

c) je financován převáţně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jiným veřejnoprávními subjekty; 
nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více neţ polovina 
členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Nový vzdělávací program – vzdělávací program podléhající akreditaci MŠMT a školní vzdělávací program 
připravený na základě rámcového vzdělávacího programu. 

Způsobilý výdaj – výdaj vynaloţený v souladu s cíli oblastí podpory operačního programu. Způsobilost výdajů 
je upravena v článku 56 obecného nařízení

2
 a také Metodikou způsobilých výdajů pro ROP SV , která tvoří 

soustavu dokumentů nutných pro implementaci ROP. Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje pro 
příspěvek z fondů, jestliţe byly skutečně uhrazeny mezi dnem předloţení operačního programu Komisi nebo 1. 
lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015.   

Způsobilé výdaje projektu se člení na hlavní a vedlejší výdaje. Hlavní výdaje tvoří podstatu projektu, vedlejší 
mají doplňkový charakter a jejich podíl na celkových způsobilých výdajích je omezený. U projektů zakládajících 
veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle 
nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nelze zahrnovat do způsobilých výdajů ţádné typy vedlejších způsobilých 
výdajů a zároveň výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace přípravu a realizaci 
stavby ani zpracování ţádosti o poskytnutí dotace). 

 

                                                      
2
 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a fondu soudrţnosti  
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3 Legislativa ČR a EU vztahující se k ROP Severovýchod 

3.1 Legislativa EU 

1. Smlouva o fungování Evropské unie; 

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999; 

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999; 

4. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, 85/2009 a 284/2009; 

5. Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1164/94; 

6. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění nařízení 
Komise (ES) č. 846/2009; 

7. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis (Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5 – 10); 

8. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní 
podpory malého a středního podnikání ve znění Nařízení Komise č. 364/2004 ze dne 25.února 2004, 
kterým se mění Nařízení Komise (ES) č.70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, 
aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22 – 29); 

9. Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007-2013 (2006/C 54/08); 

10. Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na 
vnitrostátní regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302, 1.11.2006, s. 29 – 40); 

11. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 
93 Smlouvy o ES; 

12. Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES)  
č. 659/1999. 

3.2 Legislativa ČR 

1. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 

2. Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů; 

3. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů; 
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4. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

5. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory  
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů; 

6. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 

7.  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

8. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

9. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;  

10. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů; 

11. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

12. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; ve znění pozdějších předpisů; 

13. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon   o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; 

14. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; 

15. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 

16. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; 

17. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

18. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

19. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů; 

20. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů; 

21. Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů; 

22. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů;  

23. Zákon č. 266/1994  Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

24. Zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní 
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů; 

25. Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů; 

26. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

27. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů; 

28. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů; 
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29. Nařízení vlády č. 499/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra podpory v regionech soudrţnosti 
České republiky; 

30. Nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních 
limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboţí pořizovaného Českou republikou - 
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně 
o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví 
finanční limity pro účely koncesního zákona; 

31. Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře; 

32. Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  
o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 123/2003 
Sb.; 

33. Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek.  
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4 Úvod 

Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 
bezprostředně navazuje na Programový dokument a rozpracovává jeho jednotlivé prioritní osy do úrovně oblastí 
podpor a specifikuje podmínky pro jejich realizaci.  

Prováděcí dokument je koncipován tak, aby byl autonomně pouţitelný bez Programového dokumentu, a proto 
jsou v něm ve stručné formě rekapitulovány části ROP týkající se cílů programu. 

Prováděcí dokument rozpracovává prioritní osy a oblasti podpory z hlediska: 

a) globálního a specifických cílů oblasti podpory, 
b) specifikace oblasti podpory, 
c) kategorizace oblasti podpory, 
d) formy podpory a její výše, 
e) typu podpory, 
f) indikátorů a jejich kvantifikací, 
g) územního zaměření podpory, 
h) příjemců podpory, 
i) cílových skupin, 
j) způsobilých výdajů, 
k) časového rozvrhu, 
l) finančního plánu. 

V závěru dokumentu je uvedena informace o implementačním uspořádání programu, způsobu realizace 
partnerství a pro jednotlivé oblasti podpory je stanoven jejich finanční rámec.  



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 18 ~ 

5 Orientace Regionálního operačního programu 

5.1 Úvod  

Regionální operační program NUTS II Severovýchod na období 2007 – 2013 je plně v souladu s prioritními 
osami Národního strategického referenčního rámce. ROP vychází z následujících ustanovení:  

 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 5.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5.7.2006 o Evropském sociálním 
fondu; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5.7.2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj;  

 Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 stanovující implementační pravidla k Obecnému nařízení;  
 KOM (2005) 299 v konečném znění - Sdělení Komise - Politika soudrţnosti pro podporu růstu 

a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013; a  
 Working paper EC „Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions”. 

5.2 Globální cíl a specifické cíle ROP  

Globální cíl ROP navazuje na vymezení globálního cíle a specifických cílů Národního strategického referenčního 
rámce: 

„Globálním cílem Národního strategického referenčního rámce pro období 2007 – 2013 je přeměna 
socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká 
republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého 
posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný 
růst EU 25. Česká republika bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který 
povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“ 

Na globální cíl navazují strategické cíle NSRR: 

1. Konkurenceschopná česká ekonomika 
2. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
3. Atraktivní prostředí 
4. Vyvážený rozvoj území 

Na základě těchto cílů NSRR a výsledků analýzy sociálně ekonomické situace a SWOT regionu soudrţnosti 
(NUTS II) Severovýchod obsaţené v programovacím dokumentu ROP byl definován globální cíl ROP:  

„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.“ 
 
ROP je zaloţen na eliminaci faktorů, které zabraňují rozvoji a růstu a na vyuţití potenciálu regionu, který 
poskytuje příleţitosti pro růst. Rozvoj regionu je rovněţ zaloţen na iniciativách veřejného, neziskového 
a soukromého sektoru. Takový integrovaný přístup vyţaduje, aby měl program řadu specifických cílů, které 
odráţejí kombinaci ekonomických, sociálních a ekologických aspirací obsaţených v globálním cíli. Specifickými 
cíli programu proto jsou: 

1. Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí, 
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2. Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních 
disparit, 

3. Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, 

4. Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. 

Dosaţení těchto specifických cílů ve svém souhrnu pomůţe k dosaţení dlouhodobě udrţitelné prosperitě 
regionu. 

Úkolem implementace ROP je zajistit co nejefektivnější vyuţití finančních prostředků ze strukturálních fondů 
v programovacím období EU 2007 - 2013.  V rámci ROP musí být proto vybrány takové prioritní osy, oblasti 
podpory a projekty, které mají schopnost stimulovat další investice a posílit vnitřní rozvojový potenciál regionu 
soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod.  



 

 

~ 20 ~ Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

5.3 Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP  

Regionální operační program regionu NUTS II Severovýchod je realizován prostřednictvím 5 prioritních os, které 
jsou dále členěny do 12 oblastí podpory: 

 

Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl prioritní 
osy na ROP 

Podíl oblasti 
podpory na 
prioritní ose 

Prioritní osa 1 

Rozvoj dopravní 
infrastruktury 

 

1.1 Rozvoj regionální silniční 
dopravní infrastruktury 

37 % 

61 % 

1.2 Podpora projektů zlepšujících 
dopravní obsluţnost území 

34 % 

1.3 Rozvoj mezinárodních veřejných 
letišť 

5 % 

Prioritní osa 2 

Rozvoj městských a 
venkovských 
oblastí 

2.1 Rozvoj regionálních center 

34 % 

39 % 

2.2 Rozvoj měst 41 % 

2.3 Rozvoj venkova 20 % 

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a 
doprovodných aktivit v oblasti 
cestovního ruchu 22 % 

92 % 

3.2 Marketingové a koordinační 
aktivity v oblasti cestovního ruchu 

8 % 

Prioritní osa 4 

Rozvoj 
podnikatelského 
prostředí 

4.1 Podpora rozvoje infrastruktury 
pro podnikání 

 4 % 

85 % 

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

15 % 

Prioritní osa 5 

Technická pomoc 

5.1 Podpora aktivit spojených 
s realizací a řízením ROP 

3 % 

89 % 

5.2 Podpora absorpční kapacity 
regionu NUTS II Severovýchod 

11 % 
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5.4 Indikátory kontextu 

Celková realizace a vyhodnocení ROP NUTS II Severovýchod bude probíhat v kontextu následujících 
charakteristik sociálně-ekonomické situace v regionu: 
 
Indikátory kontextu 
 

Druh indikátoru Indikátor Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 

Kontext Počet obyvatel celkem Počet ČSÚ 1 483 423 

Kontext Index stáří % ČSÚ 0,89 

Kontext 
Regionální HDP  na  

obyvatele v PPS 
PPS ČSÚ 13 602 

Kontext 
Regionální HDP na 

obyvatele v PPS, ČR = 100 
% ČSÚ 84,9 

Kontext 
Čistý disponibilní důchod 

na 1 obyvatele, ČR = 100 
% ČSÚ 94,8 

Kontext 

Obecná míra 

nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 celkem 

% (údaje podle VŠPS) ČSÚ 5,6 

Kontext Délka silnic II. třídy km ČSÚ 2 301 

Kontext Délka silnic III. třídy km ČSÚ 6 265 

Kontext 
Hromadná ubytovací 

zařízení cest. ruchu - lůţka 
ks ČSÚ 103 717 

Kontext 
Návštěvníci v regionu – 

počet přenocování 
počet ČSÚ 3 728 385  

Kontext Podíl obyvatel měst % ČSÚ 69 
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5.5 Indikátory programu 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 01 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů celkem 

Relevance prioritní osa: 1, 2, 3, 4, 5 

počet region 0 982 

51 11 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj 
dopravy (dopravní dostupnost) 

Relevance prioritní osa: 1 

počet region 0 93 

51 21 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj 
venkovských oblastí  

Relevance prioritní osa: 2 

Počet region 0 240 

51 15 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udrţitelný rozvoj a 
zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - 
celkem  

Relevance prioritní osa: 2 

počet region 0 245  

51 12 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Relevance prioritní osa: 3 

počet region 0 298  

51 31 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj 
podnikatelského prostředí 

Relevance prioritní osa: 4 

počet region 0 46 

51 41 00 

NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
technickou pomoc 

Relevance prioritní osa: 5 

počet region 0 60 

61 01 00 

NSRR, CORE 

Délka nových a rekonstruovaných 
silnic II a III třídy celkem 

Relevance prioritní osa: 1 

km region 0 150 

61 01 10 

Délka nově vybudovaných cyklostezek 
a cyklotras  celkem 

Relevance prioritní osa: 1, 3 

km region 0 40 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

Relevance prioritní osa: 2, 4 

počet region 0 50 

37 33 00 
Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy dopravy 

Relevance prioritní osa: 1, 2 

počet region 0 20 

07 42 70 
Počet zapojených partnerů 

Relevance prioritní osa: 1, 2, 3, 4, 5 

počet region 0 400 

Indikátory výsledku 
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63 01 00 

Počet nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných lůţek celkem 

Relevance prioritní osa: 3 

počet  region 0 450 

65 01 00 

NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

Relevance prioritní osa: 2, 4 

ha region 0 70 

65 20 00 

Plocha revitalizovaných nevyuţívaných 
nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Relevance prioritní osa: 2, 4 

ha region 0 55 

63 05 02 
Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování 

Relevance prioritní osa: 3 

počet ČSÚ 3 728 385 3 793 385 

52 01 01 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 
Relevance prioritní osa: 1,2,3,4 

počet region 0  89 

52 01 02 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 
Relevance prioritní osa: 1,2,3,4 

počet region 0  89 

Indikátory dopadu 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

Relevance prioritní osa: 1, 2, 3, 4, 5 

tis. Kč Region 0 21 624 484 

52 08 00 
NSRR, CORE 

Obecná míra nezaměstnanosti za 
region NUTS II celkem 

% ČSÚ 5,6 5,5 

65 31 02 Expozice obyvatelstva nadlimitními 
koncentracemi PM10 

% ČMHÚ 1,65 1,16 

21 23 00 Sníţení emisí primárních částic a 
prekurzorů sekundárních částic 

tis. t/rok  ČMHÚ 52,34 50 

21 11 00 
Celkové měrné emise hlavních 
znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 
1-4 - SO2 

tis. t/rok ČHMÚ 27,4 26 

21 12 00 
Celkové měrné emise hlavních 
znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 
1-4  - NOx 

tis. t/rok ČHMÚ 34,5 33,9 

21 13 00 
Celkové měrné emise hlavních 
znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 
1-4 - CO 

tis. t/rok ČHMÚ 55,9 51 
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Doplňkové indikátory programu 
 

52 01 00 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst 

počet region 0 178 

07 02 00 
Počet vytvořených pracovních míst pro 
znevýhodněné skupiny - celkem 

počet region 0 42 

61 01 16 Délka rekonstruovaných cyklostezek  km region 0 20 

51 61 13 
Celkové realizované způsobilé výdaje 
na realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 26 000 000 

ROP SV 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů včetně nezpůsobilých 
výdajů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 27 000 000 

 

5.6 Indikátory prioritních os 

Indikátory pro hodnocení prioritní osy 1: Rozvoj dopravní infrastruktury 
 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 11 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Relevance oblastí podpory: 1.1, 
1.2,1.3 

počet region 0 93 

61 01 01 
NSRR, CORE 

Délka nových silnic II. a III. třídy 
 
Relevance oblastí podpory: 1.1 

km region 0 30 

61 01 02 
NSRR, CORE 

Délka rekonstruovaných silnic II. a 
III. třídy  
 
Relevance oblastí podpory: 1.1 

km region 0 120 

61 01 10 
Délka nově  vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras celkem 

Relevance oblastí podpory: 1.2 

km region 0 20 

61 02 05 
Přírůstek počtu osob přepravených 
veřejnou dopravou celkem 

Relevance oblastí podpory: 1.2 

 tis. osob region 0 30  

61 02 41 
Počet nově pořízených ekologických 
vozidel ve veř. dopravě 

Relevance oblastí podpory: 1.2 

počet region 0 29 

Indikátory výsledku 
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61 01 08 

Podíl nově zrekonstruovaných a 
nových silnic na celkové regionální 
síti silnic 

Relevance oblastí podpory: 1.1 

% region 0 2 

52 02 11 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na dopravní 
dostupnost 

Relevance oblastí podpory: 1.2,1.3 

počet region 0 23 

61 03 11 

Počet odbavených cestujících na 
regionálních letištích – změna počtu 
v čase v % 

Relevance oblastí podpory: 1.3 

% region 0 20 

 
 
Doplňkové indikátory prioritní osy 1 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 12 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 10 

07 02 00 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - celkem 

počet region 0 6 

0742 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 39 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 8 001 057 

61 01 16 Délka rekonstruovaných cyklostezek km region 0 20 

37 33 00 
Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy 
dopravy 

počet region 0 17 

 
 
Indikátory pro hodnocení prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 
 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 15 00 
CORE 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udrţitelný rozvoj a 
zvyšující atraktivitu měst a 
velkoměst celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2 

počet region 0 245 

51 15 31 
NSRR, CORE Počet podpořených projektů na 

počet region 0 50 
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rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraných  měst 

Relevance oblastí podpory: 2.1 

51 15 41 
Počet projektů zvyšujících atraktivitu  
na ostatní města 

Relevance oblastí podpory: 2.2 

počet region 0 195 

51 21 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí (obcí) 
celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.3 

počet region 0 240 

Indikátory výsledku 

65 01 00 
NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2, 
2.3 

ha region 0 35 

65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech 
celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2 

m
2
 region 0 85 000 

65 15 00 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.3 

m
2
 region 0 28 000 

65 20 00 

Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2 
2.3 

ha region 0 20 

52 02 13 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udrţitelný 
rozvoj měst 

Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2 

počet region 0 5 

52 02 15 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udrţitelný 
venkovských oblastí (obcí) 

Relevance oblastí podpory: 2.3 

počet region 0 5 
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Doplňkové indikátory prioritní osy 2 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 5 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 6 

07 02 00 
Počet vytvořených pracovních míst pro 
znevýhodněné skupiny - celkem 

počet region 0 6 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 170 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 7 352 325 

37 33 00 
Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy dopravy 

počet region 0 3 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 30 

 
Indikátory pro hodnocení prioritní osy 3. Cestovní ruch 
 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 12 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

Relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2 

počet region 0 298 

61 01 10 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek  a  cyklotras celkem 

Relevance oblastí podpory: 3.1 

km region 0 20 

Indikátory výsledku 

52 02 12 

NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených prac. míst 
v rámci projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2 

počet Region 0 75 

63 05 02 
Návštěvníci v regionu – počet 
přenocování 

Relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2 

počet ČSÚ 3 728 385 3 793 385 

63 01 00 

Počet nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných lůţek celkem 

Relevance oblastí podpory: 3.1 

počet  region 0 450 

63 22 00 

Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Relevance oblastí podpory: 3.1 

počet region 0 10 
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Doplňkové indikátory prioritní osy 3 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 37 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 38 

07 02 00 
Počet vytvořených pracovních míst pro 
znevýhodněné skupiny – celkem 

počet region 0 20 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 60 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 4 757 387 
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Indikátory pro hodnocení prioritní osy 4. Rozvoj podnikatelského prostředí 
 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 31 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj podnikatelského prostředí 

Relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2 

počet region 0 46 

51 61 21 

Celkové realizované výdaje na 
vytváření průmyslových zón a 
revitalizaci brownfields 

Relevance oblastí podpory: 4.1 

tis.Kč region 0 728 000 

Indikátory výsledku 

52 02 21 

NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst  v rámci projektů na rozvoj 
podnikatelského prostředí celkem 

Relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2 

počet region 0 70 

65 20 00 

Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

Relevance oblastí podpory: 4.1 

ha region 0 35 

 
 
Doplňkové indikátory prioritní osy 4 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 35 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 35 

07 02 00 
Počet vytvořených pracovních míst pro 
znevýhodněné skupiny – celkem 

počet region 0 8 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 13 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 10 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 864 980 
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Indikátory pro hodnocení prioritní osy 5. Technická pomoc 
 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 41 00 

NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
technickou pomoc 

Relevance oblastí podpory: 5.1, 5.2 

počet region 0 60 

71 02 00 

Počet zasedání řídících a poradních 
orgánů 

Relevance oblastí podpory: 5.1 

počet region 0 50 

71 05 00 

Realizace evaluačních studií a zpráv 
celkem 

Relevance oblastí podpory: 5.1 

počet region 0 20 

71 11 01 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

Relevance oblastí podpory: 5.1, 5.2 

počet region 0 100 

 
 
Doplňkové indikátory prioritní osy 5 
 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 6 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 648 735 
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6 Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury 

 

Globální cíl prioritní osy Rozvoj dopravní infrastruktury 
 

 Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí 
 
Cílem prioritní osy je zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě, dále 
infrastruktury veřejného mezinárodního letiště a zlepšení dopravní obsluţnosti celého území regionu, v souladu 
s ochranou ţivotního prostředí při respektování zásad udrţitelného rozvoje.  
Prioritní osa Rozvoj dopravní infrastruktury vychází ze specifických cílů ROP NUTS II SV. Je zaměřena na 
podporu regionální silniční infrastruktury, na podporu rozvoje dopravní obsluţnosti v regionu a na podporu 
rozvoje letištní infrastruktury veřejných mezinárodních letištích. Modernizovaná dopravní infrastruktura je 
nezbytnou podmínkou rozvoje a konkurenceschopnosti celého regionu. 
Prioritní osa je rozvíjena prostřednictvím 3 specifických cílů, vyplývající ze socioekonomické analýzy a analýzy 
SWOT, a jejichţ zaměření zastřešuje aktivity realizovatelné v rámci této tématické oblasti. Při jejich formulaci 
byly zohledněny výsledky Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013. Cíle jsou v souladu s Nařízením EK 
o Evropském fondu regionálního rozvoje. 
 

Specifické cíle prioritní osy Rozvoj dopravní infrastruktury 
 

 Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s důrazem na 
zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní síť 
(silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu  

 Zlepšit dopravní obslužnost území 

 Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť 

 
Specifický cíl – Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě 
s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní 
síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu 
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do regionální silniční dopravní infrastruktury (především její 
páteřní sítě – jde o silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů), které povedou ke zlepšení dopravní dostupnosti 
území, kvalitnějšímu připojení území na nadřazenou dopravní síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti 
provozu a zároveň ke sníţení nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. Specifický cíl je 
v rámci ROP rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. 
 
Specifický cíl – Zlepšit dopravní obslužnost území 
K dosaţení tohoto cíle je podporována veřejná hromadná doprava ve městech i v rámci regionu s cílem zlepšit 
dopravní obsluţnosti a dostupnost na celém území regionu, které jsou jednou z důleţitých podmínek kvalitního 
ţivota v regionu NUTS II Severovýchod. Specifický cíl je v rámci ROP rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území. 
 
Specifický cíl – Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť 
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do rozvoje letištní infrastruktury veřejného mezinárodního 
letiště v regionu, coţ povede nejen ke zlepšení podmínek letecké dopravy v regionu, ale i k dalšímu 
ekonomickému rozvoji. Specifický cíl je v rámci ROP rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 1.3 Rozvoj 
veřejných mezinárodních letišť. 
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6.1 Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

6.1.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Modernizací regionální silniční sítě silnic II. a III. třídy zvýšit kvalitu dopravního spojení uvnitř 
regionu a jeho připojení na nadregionální dopravní síť (silniční síť TEN-T) 

 
Operační cíle:  

 Kvalitní propojení regionu v dopravních osách 

 Napojení regionu na nadřazenou silniční síť (TEN-T) 

 Uvedení silnic II. a III. tříd do normového stavu 

 Zvýšit bezpečnost provozu a tím snížit nehodovost 

 Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví 

6.1.B Specifikace oblasti podpory 

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její 
páteřní sítě s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou 
dopravní síť a zvýšení bezpečnosti provozu (viz strom cílů). Síť TEN-T v regionu soudrţnosti Severovýchod 
zahrnuje úseky komunikací (hotové či ve výstavbě) D(R) 11, R 35, R 43, R 10, přičemţ za prioritu je povaţováno 
napojení regionu na tyto uvedené komunikace.  
Oblast podpory je zaměřena na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy. Prioritně bude podpora 
zaměřena na komunikace ústící do transevropské silniční sítě TEN-T a dále navazujících silnic II. a III. třídy tak, 
aby na síť TEN-T byla plnohodnotně napojena urbanizovaná centra, turistická centra a další frekventovaná 
místa regionu a dále aby přístup k TEN-T získaly i oblasti odlehlé a s rozptýlenou malou hospodářskou 
základnou.  
Předmětem oblasti podpory je také odstraňování bodových závad a bariér na těchto komunikacích (zlepšení 
nevyhovujících parametrů či technického stavu mostů a propustků, řešení dopravně závadných křiţovatek 
apod.) a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na ţivotní prostředí a na obyvatelstvo (budování obchvatů, 
protihlukových stěn apod.). 

 
Zdůvodnění oblasti podpory 

NUTS II Severovýchod nemá dostatečně kvalitní dopravní napojení jednotlivých regionů a sídel na nadregionální 
silniční síť TEN-T, které je potřeba doplnit o páteřní modernizovanou síť silnic II. a III. třídy. Zároveň trpí špatným 
stavem silnic II. a III. třídy v důsledku zanedbané údrţby a trvalého přetíţení silniční sítě. Vysoká intenzita 
dopravy zatěţuje ţivotní prostředí a sniţuje kvalitu ţivota. Tato dopravní situace s sebou přináší řadu dalších 
negativních dopadů. Mezi významné problémy patří zejména nevyhovující stavebnětechnický a bezpečnostní 
stav silnic II. a III. třídy, velké mnoţství závad a bariér, a s tím související nepříznivé vlivy dopravy na ţivotní 
prostředí obyvatel. Zatímco největší městské aglomerace regionu jsou vzájemně propojeny páteřní sítí 
rychlostních silnic a silnic I. třídy, dopravní dostupnost většiny ostatního území závisí na kvalitě a bezpečnosti 
regionálních silnic II. a III. třídy. Dobrá dopravní dostupnost hospodářsky slabších částí regionu není zárukou 
jejich okamţitého a všestranného rozvoje, nicméně je jedním z významných faktorů ovlivňujících míru vyuţití 
jejich existujícího rozvojového potenciálu. Investice do dopravní infrastruktury navíc vykazují jeden z nejvyšších 
multiplikačních efektů. Vzhledem ke značnému vnitřnímu dluhu v oblasti regionální silniční sítě II. a III. tříd je 
tedy třeba v rámci ROP pro naplnění jednoho z hlavních předpokladů vyváţeného regionálního rozvoje 
zásadním způsobem finančně podporovat modernizaci a rekonstrukci regionálních silnic. Zlepšením současného 
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nevyhovujícího stavu regionální dopravní infrastruktury dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a jeho 
atraktivity pro investory, návštěvníky i obyvatele a dále ke zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy, která 
regionální silniční síť vyuţívá.  
 Příspěvek k eliminaci negativních vlivů dopravy na ţivotní prostředí bude dosaţen především zkvalitněním 
povrchů komunikací, zkrácením jízdních dob a zvýšením plynulosti dopravy. 
Co se týče projektů na stávajících komunikacích, je podpora směřována výhradně do rekonstrukcí 
a modernizací stávajících komunikací, půjde tedy o soubor prací mající investiční charakter. Konkrétně budou 
podporovány souvislé stavební zásahy do pozemní komunikace, které mají za následek změnu jejího účelu 
nebo zlepšení některého z technických parametrů, případně rozšíření stávajícího účelu, vybavenosti nebo 
vyuţití pozemní komunikace. Nebudou podporovány projekty spočívající v opravě nebo údržbě 
komunikace. 
 

Zaměření oblasti podpory 

Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. tříd prioritně napojujících region na silniční síť TEN-T  
 

Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů 
dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 řešení bodových závad a prevence rizik na silnicích II. a III. třídy napojujících region na silniční síť TEN-
T (zúţené profily komunikací, mosty, kruhové objezdy, nepřehledné křiţovatky) 

 rekonstrukce a přeloţky frekventovaných silnic II. a III. třídy (napojujících region na silniční síť TEN-T) 
v blízkosti sídel s vazbou na sniţování nepříznivých dopadů na ţivotní prostředí obyvatel (výstavba 
obchvatů, protihlukových stěn aj.) 

6.1.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
23    Regionální/místní komunikace 

6.1.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtů krajů a ze státního rozpočtu. 

Podpora se bude týkat pouze veřejných subjektů na regionální úrovni. 

U podpory poskytnuté v rámci této oblasti podpory nehrozí riziko poskytnutí veřejné podpory dle čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování EU.  
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Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté zdroje strukturálních 
fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace. 

6.1.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými subjekty.  

6.1.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 11 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

 

počet region 0 55 

61 01 01 
NSRR, CORE 

Délka nových silnic II. a III. třídy 
 
 

km region 0 30 

61 01 02 
NSRR, CORE 

Délka rekonstruovaných silnic II. a 
III. třídy  
 
 

km region 0 120 

Indikátory výsledku 

61 01 08 

Podíl nově zrekonstruovaných a 
nových silnic na celkové regionální 
síti silnic 

 

% region 0 2 

 
 
Indikátory doplňkové 
 

61 01 12 
Délka nově  vybudovaných nebo 
rekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras  

km region 0 10 

61 01 09 
Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných silničních 
obchvatů měst a obcí 

km region 0 1,5 

61 01 19 Počet odstraněných bodových závad  počet region 0 12 
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07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 22 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 4 871 275   

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % 

% region 0 100 

 

6.1.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

6.1.H Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

6.1.I Cílové skupiny  

 Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 

 Místní podnikatelský sektor 

 Tuzemští a zahraniční investoři 

6.1.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje 

 nákup sluţeb - zpracování projektové dokumentace - max. 8 % CZV,  

 nákup pozemků (do 10 % CZV), 

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu). 

  
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) 

 výkup budov určených k demolici,  

 všeobecné a předběţné poloţky, 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu). 
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Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. 

6.1.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

6.1.L Finanční plán 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 

6.2 Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní 
obslužnost území  

6.2.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy 
šetrných k životnímu prostředí 

Operační cíle:  

 Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou 

 Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy 

 Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy 

 Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy 

6.2.B Specifikace oblasti podpory  

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zlepšit dopravní obsluţnost území (viz strom cílů). Oblast podpory je 
tak zaměřena na budování infrastruktury a technického vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní 
systémy a ekologizaci ve veřejné dopravě. Patří sem i aktivity týkající se eliminace vlivu dopravy v intravilánech 
měst a obcí v souladu s programem ke zlepšení kvality ovzduší (nákup a přestavba vozidel MHD a vozidel 
technické obsluhy s alternativními pohony, vybudování doprovodné infrastruktury a pořízení prachových filtrů pro 
naftové motory vozidel MHD a technické obsluhy). Předmětem podpory je také obnova a modernizace vozového 
parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob a rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením 
na zvýšení bezpečnosti provozu. 
 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Přes poměrně hustou dopravní síť a existující systémy MHD není veřejná hromadná doprava v kraji dostatečně 
koordinovaná a variabilní tak, aby byla schopna konkurovat přepravě cestujících v individuální dopravě. Není 
dosud dokončena integrace veřejné hromadné dopravy v regionu, ani řešení parkovišť typu P+R, B+R a K+R

3
 

                                                      
3
 Jde o parkoviště typu Park and Ride, Bike and Ride a Kiss and Ride (parkoviště resp. výstupní a nástupní 

místa řešící návaznost individuální dopravy na veřejnou hromadnou dopravu) 
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s návazností na veřejnou hromadnou dopravu a přestupních terminálů včetně bezpečnosti přepravy 
a dostupnosti pro občany se sníţenou pohyblivostí a schopností orientace. Není dostatečně zajištěno dopravní 
spojení okrajových a hůře dostupných částí regionu mimo rámec integrovaného dopravního systému. Současný 
standard a komfort přepravy mnohdy zastaralými dopravními prostředky sniţuje atraktivitu veřejné hromadné 
dopravy. Obnova vozového parku, integrace dopravy, vyřešení přechodu mezi jednotlivými druhy dopravy 
a zavádění elektronických odbavovacích systémů dovolí zkrátit dobu odbavení cestujících a zvýšit bezpečnost 
provozu a rychlost dopravy. Zvýšení konkurenceschopnosti ekologické hromadné dopravy s cílem udrţet 
příznivý poměr mezi individuální a veřejnou osobní dopravou bude eliminovat negativní vlivy dopravy na ţivotní 
prostředí obyvatel. Ekologickou alternativou k dalším druhům dopravy se stává cyklistika, která nabízí značnou 
flexibilitu a částečně řeší i dopravní obsluţnost v regionu.  
 
Oblast podpory řeší udrţitelnou městskou, příměstskou a regionální veřejnou hromadnou dopravu. Jde 
o dopravu provozovanou v rámci závazku veřejné sluţby, kde objednatelem je veřejnoprávní subjekt – obec či 
kraj, jejichţ povinností je zajistit základní resp. ostatní dopravní obsluţnost na svém území.  

Zaměření oblasti podpory 

Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy 
a ekologizace ve veřejné dopravě 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 rozvoj a modernizaci dráţní infrastruktury (výstavba nových nebo dostavba částí tratí pro ekologickou 
dopravu, jako jsou tratě pro trolejbusovou, tramvajovou či jinou dráţní dopravu v území, kde nahradí 
původní motorovou trakci s naftovým palivem; modernizace či rekonstrukce stávající dráţní 
infrastruktury);  

 výstavbu, modernizaci či rekonstrukci přestupních terminálů, parkovišť typu P+R, K+R, B+R  
s návazností na veřejnou hromadnou dopravu, zastávek pro dráţní i nedráţní veřejnou hromadnou 
dopravu (s úpravami pro bezbariérový přístup) a dalšího zázemí či infrastruktury pro veřejnou 
hromadnou dopravu;  

 zavádění řídících, telematických a informačních systémů veřejné dopravy a moderních elektronických 
odbavovacích systémů pro cestující umoţňující tarifní integraci; 

 nákup specifických dopravních prostředků nedráţní dopravy za účelem provozování dopravy v rámci 
závazku veřejné sluţby (nízkopodlaţní nebo nízkokapacitní vozidla veřejné hromadné dopravy, vozidla 
veřejné hromadné dopravy na alternativní pohon – s cílem zpřístupnit dopravu starým 
a hendikepovaným občanům, optimalizovat dopravní obsluţnost odlehlých částí regionu a omezit 
negativní vlivy dopravy na ţivotní prostředí); 

 aktivity týkající se eliminace vlivu dopravy v intravilánech měst a obcí v souladu s programem ke 
zlepšení kvality ovzduší - nákup ekologických nízkopodlaţních autobusů zajišťujících MHD (autobusy 
s alternativním pohonem nebo s pohonem splňujícím normu Euro V), modernizace stávajících autobusů 
MHD k dosaţení ekologických limitů (alternativní pohon nebo pohon splňující normu Euro V), nákup 
vozidel technické obsluhy s ekologickým pohonem, vybudování doprovodné infrastruktury pro dráţní 
i nedráţní systémy MHD (např. plnírny plynu, měnírny pro vozidla se závislou trakcí apod.); 

 pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozidel MHD a technické obsluhy. 
 

Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 investice spojené s nákupem a modernizací dráţních vozidel veřejné dopravy zajišťujících městskou 
hromadnou dopravu a regionální ţelezniční dopravu v rámci závazku veřejné sluţby (trolejbusy, 
tramvaje, systémy kombinující ţelezniční a tramvajovou dopravu - tram-train, jiné systémy zajišťující 
regionální ţelezniční dopravu); 
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 opatření zaměřená na přístupnost dráţních vozidel veřejné hromadné dopravy pro osoby se zdravotním 
a pohybovým postiţením. 

 

Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 výstavbu a rekonstrukci cyklistických cest (cyklostezek) za účelem zvýšení bezpečnosti a zvýšení 
atraktivity pro pravidelné dojíţdění; 

 budování doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (parkoviště typu B+R, úschovny, 
odpočívadla aj.); 

 systémy cyklistické dopravy jako součást MHD (systém stojanů – půjčoven jízdních kol aj.); 

 realizaci opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti cyklodopravy ve městech. 

6.2.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
18    Mobilní majetek ţeleznic 
24    Cyklistické stezky 
25    Městská doprava 
28    Inteligentní dopravní systémy 
52    Podpora čisté městské dopravy 

6.2.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno dle typu ţadatele z rozpočtů krajů, obcí a státního rozpočtu. 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

4
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

                                                      
4
 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 

 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Riziko poskytnutí veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU lze vyloučit u: 

- parkovišť typu B+R, K+R; 

- výstavby a rekonstrukce cyklostezek; 

- realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti cyklodopravy ve městech. 

Ve většině případů nebudou zakládat veřejnou podporu ani projekty z oblasti zavádění řídících, telematických 
a informačních systémů veřejné dopravy a moderních elektronických odbavovacích systémů pro cestující 
umoţňující tarifní integraci a projekty z oblasti rozvoje a modernizace dráţní infrastruktury MHD. 
 
V případě nákupu a modernizace dopravních prostředků a v případě výstavby a modernizace plnících stanic na 
CNG jsou tyto reţimy podpory notifikovány Evropskou komisí, Maximální intenzita poskytnuté podpory činí 40% 
způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední podniky a 60% pro malé podniky. Podmínky pro 
poskytnutí podpory vzešlé na základě notifikačních jednání jsou obsaţeny v rozhodnutích k daným reţimům 
podpory, konkrétně jde o následující rozhodnutí publikovaná např. na stránkách:  
 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_ms_cze.html 
 

 N 409/2008 – Pořízení a obnova ţelezničních vozidel 

 N 410/2008 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu 

 N 411/2008 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu 

 N 642/2008 – Veřejné financování alternativních plnících stanic pro provozovatele veřejné dopravy 
 
V případech, u nichţ by dotace zakládala veřejnou podporu a půjde o odvětví „doprava“, na něţ nelze aplikovat 
pravidlo de minimis, můţe být podpora poskytována aţ po schválení reţimu, popř. jednotlivé podpory Evropskou 
komisí, a za podmínek stanovených v jejím rozhodnutí. 

 
V ostatních případech, kdy bude projekt zakládat veřejnou podporu, bude aplikováno Nařízení Komise 
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 
nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky.  
 

Nabytím účinnosti nařízení Komise (ES) č. 1998/2006  o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
je moţné poskytovat podporu de minimis i v odvětví dopravy. Celková výše podpory de minimis poskytnutá 
jednomu podniku v odvětví silniční dopravy (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v kterémkoliv tříletém období 
přesáhnout částku 100 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté 
podpory de minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávají 
podpory povolené na základě jiných výjimek). 

                                                                                                                                                                                      
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_ms_cze.html
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6.2.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými a soukromými subjekty.  

6.2.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 11 00 

NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

počet region 0 35 

61 01 10 
Délka nově  vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras  celkem 

km region 0 20 

61 02 05 
Přírůstek počtu osob přepravených 
veřejnou dopravou celkem 

tis. osob region 0 30  

61 02 41 
Počet nově pořízených ekologických 
vozidel ve veř. dopravě 

počet region 0 29 

Indikátory výsledku 

52 02 11 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na dopravní 
dostupnost 

počet region 0 15 

 
 
Indikátory doplňkové 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 7 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 6 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 2 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 2 

37 33 00 
Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy 
dopravy 

počet region 0 20 

61 02 50 

Počet nových elektronických 
(řídících, informačních, 
odbavovacích) systémů ve veřejné 
hromadné dopravě 

počet region 0 3 
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61 02 30 
Délka nové nebo modernizované 
tramvajové či trolejbusové trati 

km region 0 2 

61 02 42 
Počet nově pořízených či 
zmodernizovaných objektů technické 
infrastruktury pro ekologická vozidla 

počet region 0 3 

61 02 47 
Počet nově pořízených  
nízkopodlaţních vozidel ve veřejné 
dopravě 

počet region 0 20 

61 02 49 
Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

počet region 0 5 

61 02 51 
Počet nových či modernizovaných 
parkovišť typu P+R, K+R, B+R v 
místech přechodu z IAD na VHD 

počet region 0 5 

61 01 16 Délka rekonstruovaných cyklostezek km region 0 10 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 15 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 2 729 729 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

6.2.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

6.2.H Příjemci 

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění  pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

5
 

 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 

                                                      
5
 V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, 

musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
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zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Dobrovolné svazky obcí §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

Nestátní neziskové organizace 

 

Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Provozovatelé drážní dopravy Zákon č. 266/1994  Sb., o dráhách  

Podnikatelské subjekty  

(právnické a fyzické osoby) 

Zákon č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Organizace zřizované nebo zakládané 
státem 

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 
dráhy a státní organizaci Správa ţelezniční dopravní 
cesty 

6.2.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 

 Místní podnikatelský sektor 

 Tuzemští a zahraniční investoři 

6.2.J Způsobilé výdaje 

 Hlavní způsobilé výdaje 

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů, 

 nákup staveb, 

 nákup pozemků   (do 10 % CZV),  

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
6
, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 

vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika),  

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky, informačních a elektronických  systémů), 

 nákup dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy, 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

                                                      
6
 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu). 

 
 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. 

6.2.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

6.2.L Finanční plán 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
 
Nejméně 24,6 mil. EUR v rámci oblasti podpory 1.2. – Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost území 
bude poskytnuto na projekty zaměřené na rozvoj městské dopravy, resp. čisté městské dopravy včetně 
inteligentních dopravních systémů ve městech s více neţ 50 tis. obyvatel (kódy kategorizace pomoci: 25 – 
městská doprava; 28 – inteligentní dopravní systémy; 52 – podpora čisté městské dopravy). 

6.3 Oblast podpory 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť  

6.3.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Zajistit kvalitní letecké spojení v regionu z hlediska zvýšení dopravní dostupnosti na regionální i 
národní úrovni a dalšího ekonomického a sociálního rozvoje 

Operační cíle:  

 Vybudovat dostatečně kapacitní veřejné mezinárodní letiště v regionu 

 Zvýšit kvalitu podmínek leteckého provozu na veřejném mezinárodním letišti v regionu 

6.3.B Specifikace oblasti podpory 

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných 
mezinárodních letišť (viz strom cílů). Oblast podpory je zaměřena na rozvoj letištní infrastruktury na letišti 
s platným statutem veřejného  mezinárodního letiště v době podání ţádosti. Jedná se o dopravní napojení 
areálů letiště, o rekonstrukci, modernizaci a výstavbu letištní infrastruktury s ohledem na jejich stavební, 
technickou a bezpečnostní vybavenost a na splnění ostatních podmínek leteckého provozu odpovídajících 
statutu letiště. 
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Zdůvodnění oblasti podpory 

Rozvojovou příleţitostí nejen z hlediska dostupnosti regionu, ale i moţností pro ekonomický rozvoj jsou letiště. 
Vytvářejí jiný typ dostupnosti neţ silnice, tj. umoţňují velmi rychlé spojení i na velké vzdálenosti. Region 
soudrţnosti Severovýchod potřebuje mít kvalitní a dostupné letecké spojení, které představuje nejrychlejší 
způsob přepravy cestujících, zejména v ekonomické a podnikatelské oblasti, s jednotlivými evropskými regiony, 
a proto je třeba výstavby nové a modernizace stávající letištní i navazující infrastruktury veřejného 
mezinárodního letiště (včetně dopravního napojení). V regionu Severovýchod bude podpořeno pouze jedno 
veřejné mezinárodní letiště. 
 

Zaměření oblasti podpory 

Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II 
Severovýchod 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  

 rekonstrukci, modernizaci a výstavbu letištní infrastruktury – odbavovací terminály, palivové 
hospodářství, technická vybavenost (parkoviště, zázemí pro hasiče,…) a investice spojené s letištní 
plochou (rozšíření, světla, stojánky,…); 

 dopravní napojení areálů letiště; 

 splnění dalších podmínek leteckého provozu odpovídajícímu statutu letiště včetně bezpečnostního 
zázemí. 

6.3.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
29    Letiště 

6.3.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno dle typu ţadatele z rozpočtů krajů, obcí a státního rozpočtu. 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

7
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

                                                      
7
 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 

 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 
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Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

V případě, ţe dotace bude klasifikována jako veřejná podpora dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, 
pouţijí se na tuto podporu Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti 
pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (2005/C 312/01). Za slučitelná se společným trhem jsou 
povaţována vyrovnání za veřejnou sluţbu poskytnutá letištím kategorie D (tj. letištím s ročním objemem 
cestujících menším neţ 1 milion), pověřeným obecným úkolem hospodářského zájmu, za předpokladu, ţe 
vyrovnání splňuje podmínky rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o pouţití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES 
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluţby poskytované určitým podnikům 
pověřeným poskytováním sluţeb obecného hospodářského zájmu. 

6.3.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými a soukromými 
subjekty.  

6.3.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výsledku 

51 11 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

počet region 0 3 

52 02 11 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na dopravní 
dostupnost 

počet region 0 8 

61 03 11 
Počet odbavených cestujících na 
regionálních letištích – změna počtu 
v čase v % 

% region 0 20 

 
 

                                                                                                                                                                                      
- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 

hodnota. 
Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Indikátory doplňkové 
 

61 03 01 Počet upravených regionálních letišť počet region 0 1 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 5 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 4 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 1 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 1 

61 01 17 

Délka nově vybudovaných, 
modernizovaných nebo 
rekonstruovaných komunikací 
zkvalitňujících dopravní napojení 
letišť 

km region 0 1,5 

61 03 02 
Počet nových či modernizovaných 
odbavovacích terminálů 

počet region 0 1 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 2 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 400 053 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

6.3.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

6.3.H Příjemci 

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění  pozdějších předpisů 
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Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

8
 

 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

6.3.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 

 Místní podnikatelský sektor 

 Tuzemští a zahraniční investoři 

6.3.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje 

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů,  

 nákup staveb, 

 nákup pozemků (do 10 % CZV),  

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
9
, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 

vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), komunikace ke stavbám, 

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky, informačních, elektronických  a navigačních systémů; 
vyjma vozidel všech kategorií), 

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu),  

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu). 

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  
 

                                                      
8
   V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo 

krajem, musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
 
9
 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 10 milionů Kč. 

6.3.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

6.3.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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7 Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Globální cíl prioritní osy Rozvoj městských a venkovských oblastí 

 Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních 
disparit 

 
Cílem je usilovat o vyváţený rozvoj regionu s respektem zásad trvale udrţitelného rozvoje a dosáhnout 
celkového zlepšení kvality ţivota obyvatel v městských sídlech a venkovských oblastech. Prioritní osa se 
zaměřuje na sníţení regionální rozdílnosti limitující zvýšení ekonomické prosperity a efektivní rozhodování o 
rozvoji regionu s dlouhodobým horizontem. 
 
Prioritní osa Rozvoj městských a venkovských oblastí je zaměřena na sníţení územních rozdílů mezi městskými 
a venkovskými oblastmi regionu Severovýchod, a to zejména v oblasti kvality ţivota, lidských zdrojů, občanské 
infrastruktury a trvale udrţitelného rozvoje. Vychází z reálné potřeby podpory rozvoje městských a venkovských 
oblastí vedoucí ke zvýšení jejich ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti, jejich vzájemné spolupráce a 
provázanosti a ke zvýšení standardů a atraktivity ţivota s respektem zásad trvale udrţitelného rozvoje. Prioritní 
osa je rozvíjena prostřednictvím 3 specifických cílů, vyplývajících ze socioekonomické analýzy a analýzy SWOT. 
Při jejich formulaci byly zohledněny výsledky Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013. Cíle jsou v souladu 
s Nařízením EK o Evropském fondu regionálního rozvoje. 

 
Specifické cíle prioritní osy Rozvoj městských a venkovských oblastí 

 

 Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury 

 Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické 
struktury  

 Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním 
vysoké kvality života obyvatel  

 
 
Specifický cíl - Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické 
struktury 
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány aktivity a projekty vedoucí ke zvýšení standardů ţivota obyvatel 
velkých měst se zaměřením na zlepšení jejich image, lidského a ekonomického potenciálu.   V rámci ROP je 
rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. 
 
Specifický cíl - Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální 
a fyzické struktury  
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány aktivity a projekty vedoucí ke zvýšení standardů ţivota obyvatel ve 
městech a zlepšení image městských sídel a jejich lidského a ekonomického potenciálu.  V rámci ROP je 
rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst. 
 
Specifický cíl - Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí 
a zajištěním vysoké kvality života obyvatel  
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány aktivity a projekty, které povedou ke zvýšení atraktivity venkovských 
oblastí z pohledu kvalitní úrovně ţivota a zlepšením občanské infrastruktury. V rámci ROP je rozvíjen 
prostřednictvím Oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova.  
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7.1 Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center 

7.1.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních 
center 

Operační cíle:  

 Regenerovat a revitalizovat městské prostředí  

 Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 

7.1.B Specifikace oblasti podpory  

Cílem oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center je posilovat roli měst jako pólů růstu a rozvoje regionu. 
Města s více neţ 50 000 obyvateli mají povinnost připravit IPRM, aby mohla čerpat v rámci oblasti podpory 2.1 - 
Rozvoj regionálních center, která je zaměřena na rozvoj těchto měst. V rámci ROP Severovýchod se konkrétně 
jedná o tato města: 
 

Kraj Město 

Počet obyvatel města 
k 1. lednu 2006 

LBK Liberec 97 950 

KHK Hradec Králové 94 431 

PK Pardubice 88 260 

 
 
Podpora je v rámci integrovaného přístupu zaměřena na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields  nacházejících 
se uvnitř urbanizovaných území určených územními plány měst k rozvoji, tak aby se staly nedílnou součástí 
aktivního městského ţivota a přispěly k rozvoji dalších aktivit, které podporují ekonomický rozvoj 
a zaměstnanost, dále na obnovu vybraných městských částí a objektů s cílem zvýšit atraktivitu města a kvalitu 
ţivota v nich, včetně revitalizace a regenerace veřejných prostorů vedoucí k obnovení jejich funkčního vyuţití. 
V rámci této oblasti podpory budou podporovány pouze brownfields ve vlastnictví veřejných subjektů. 

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, rozvoj 
infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti zdravotnictví (včetně investic do nových technologií 
a souvisejících modernizací zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě podporované v rámci 
IOP) a infrastruktury v oblasti sociálních věcí s cílem zvýšení standardů kvality ţivota s ohledem na udrţitelný 
rozvoj sídla a rozvoj potenciálu lidských zdrojů. Oblast vzdělávání bude zaměřena na investice do rekonstrukce, 
modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních škol a vyšších odborných škol, 
podmiňujících zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. 

Oblast podpory je rovněţ zaměřena na investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku 
(které nejsou podporované v IOP v rámci podpory IZS). Místní komunikace v rámci této oblasti podpory je 
moţné řešit pouze jako součást integrovaného přístupu řešení problému území v rámci podporované aktivity. 
Tato oblast je také zaměřena na podporu investičních projektů, jejichţ cílem je zlepšit napojení průmyslových 
zón a menších lokalit průmyslového charakteru na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Nebude podporována regenerace a revitalizace tzv. brownfields s následným zemědělským vyuţitím. 
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Podpora není zaměřena na oblast bydlení, na revitalizaci veřejných prostranství v rámci panelových sídlišť, 
v oblasti podpory nebudou investice zaměřeny do domovů pro seniory a bytů zvláštního určení.   

 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Podpora významu velkých měst jako regionálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice 
v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních 
aktivit a na zvyšování kvality ţivota v nich. Převáţná část ukazatelů kvality ţivota ve velkých městech ukazuje 
lepší hodnoty neţ ve venkovských oblastech, avšak především nároky na zlepšování infrastruktury pro rozvoj 
lidských zdrojů ve městech a zlepšování ţivotního prostředí se stále navyšují. Kvalitní infrastruktura, regenerace 
a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova image regionálních center přispívá ke 
zvyšování atraktivity velkých měst a jejich celkového rozvoje.  
Oblast podpory také přispívá k řešení problematiky brownfields, obnovy vybraných částí měst, rozvoji 
infrastruktury pro vzdělávání, zdravotnictví a sociálních sluţeb.  

 
Zaměření oblasti podpory 
 
Regenerace a revitalizace brownfields

10
 a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových 

zón a lokalit menšího rozsahu 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci  brownfields  s následným vyuţitím především pro rozšíření občanského 
vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu, 

 investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení) stávajících 
i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbliţší komunikaci (místní 
komunikaci, silnici I, II. a III. třídy) Předmětem podpory je vybudování a nebo rekonstrukce silničních 
komunikací bezprostředně přiléhajících k areálu a parkovacích ploch,  

 investice do napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení) stávajících i nových 
průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem 
podpory je vybudování, nebo rekonstrukce, napojení na stávající infrastrukturu (kanalizace a vodovod, 
plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice), vţdy se zohledněním současných 
environmentálních trendů. 

 
 

Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 
V rámci této oblasti budou podporovány projekty, jejichţ realizace podmiňuje rozvoj města  a  vykazují vysokou 
přidanou hodnotu. Zároveň bude zohledněna integrovanost předkládaného projektu a návaznost na další aktivity 

                                                      
10

 Předmětem podporované aktivity budou všechny typy brownfields vyjma: 

 brownfields o rozloze do 5 ha, v nichţ byla v minulosti provozována zemědělská činnost, a nacházejí se v obcích do 2 000 obyvatel. 
 
  brownfields ve kterých budou následně provozovány činnosti spadající pod OKEČ 15 – 37 sekce D  Zpracovatelský průmysl a  

strategické sluţby, technologická centra (bliţší vymezení v OP Podnikání a inovace podprogramu ICT a strategické sluţby) a činnosti 
zemědělského charakteru. 
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v území. Nebudou podpořeny projekty řešící izolovaně rekonstrukce, modernizace nebo opravy stavebního 
fondu nebo jednotlivých nemovitostí bez vysoké přidané hodnoty. 
 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek v rámci obnovy 
městského prostředí,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
a parkovacích ploch,  

 výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky 
a moţností pro trávení volného času, 

 rekonstrukce a modernizace infrastruktury slouţící pro podporu partnerství, paktů a iniciativ, 

 investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních 
a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem 
vzdělávání,  

 investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem 
dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol, 

 investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a sluţeb v rámci zlepšení kvality 
těchto sluţeb (vyjma investic do domovů pro seniory a bytů zvláštního určení), 

 investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin 
ohroţených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace), 

 investice do nových technologií (vybavení, zařízení a související stavební práce) souvisejících 
s modernizací zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě podporované v rámci IOP.  

 investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma sloţek IZS 
podporovaných v IOP 

 příprava a realizace IPRM. 
 

7.1.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
61    Integrované projekty pro obnovu měst a venkova 
75    Vzdělávací infrastruktura   
76    Zdravotní infrastruktura 
79    Jiná sociální infrastruktura 
80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých 

zúčastněných stran 

7.1.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 
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Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85% celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

11
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15% z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie nezakládá poskytnutí dotace na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek, které nejsou 
komerčně vyuţívány,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně,  

 rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin ohroţených sociální exkluzí, 

 opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. 

V ostatních případech je třeba zejména zváţit, zda projekt má přeshraniční efekt, resp. zda poskytnutím dotace 
můţe být narušen obchod mezi členskými státy EU. V takovém případě by projekt zakládal veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a byla by aplikována bloková výjimka dle Nařízení Komise č. 
1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu. 
Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 
nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky.  

Splní-li podpora podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis, je moţné na projekt poskytnout podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis 
poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva EU) nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout 
částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté podpory de 
minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávají podpory 
povolené na základě jiných výjimek). 

Strukturální fondy mohou vyuţít nástroje finančního inţenýrství Jessica pro přípravu a financování projektů 
měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP Severovýchod za účelem zvýšení finančního 
efektu a opětovného vyuţití prostředků. Pro udrţitelný urbanistický rozvoj ve městech bude prosazovaný 
jednotný přístup. Z tohoto důvodu je nezbytné plánování a rozhodování o městských investicích na základě 
integrovaných plánů rozvoje měst. Řídicí orgán uvaţuje, v rámci nové iniciativy JESSICA, o moţnosti příspěvku 
fondům rozvoje měst, investujícím do příjmy generujících městských projektů na základě integrovaných plánů 
měst. 
                                                      
11

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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7.1.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), které město 
předkládá přímo řídícímu orgánu na celé období 2007-2013.  
 
Definice IPRM: IPRM zahrnuje řadu časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizované: 

A) Ve vybraných zónách měst (zónový přístup). IPRM je v tomto případě zaměřeno například na následující 
typy podpory: 

 
- Regenerace a revitalizace brownfields, 
- Revitalizace specifických městských zón, 
- Modernizace veřejných prostranství, 
- Rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělání, 
- Rozvoj infrastruktury zdravotní péče, 
- Posilování sociální soudrţnosti, kvality ţivota a zdraví populace ve městech. 
 

Účelem zónového přístupu je koncentrace finančních zdrojů do vymezené vybrané zóny města a řešení 
existujících problémů (deprivovaných území) nebo podpora růstového potenciálu (póly růstu) komplexním 
způsobem v této zóně. 

B) Prostřednictvím tématického integrovaného přístupu (např. oblast veřejné dopravy, zeleně) v celém městě. 
 
Integrovaný přístup by měl zajistit dosaţení určeného cíle ve vybrané zóně města nebo v tématické oblasti 
daného města. 

Minimální výše rozpočtu IPRM byla stanovena na 10 mil. EUR s cílem dosáhnout postačující koncentrace zdrojů 
a zabránit jejich rozptýlení.  

IPRM zahrnuje aktivity kofinancované z ROP Severovýchod. Můţe také pro informaci odděleně zmínit 
významné projekty ve vybrané zóně města nebo ve vybrané tématické oblasti daného města, které jsou 
kofinancované z jiných operačních programů, nicméně tyto projekty, kofinancované z jiných (tematických) 
operačních programů, nebudou součástí IPRM a získají v průběhu hodnocení příslušným řídícím orgánem 
(tématického OP) bonifikaci 10% v souladu s usnesením vlády č. 883/2007. 

Ve zmíněných městech s více neţ 50 000 obyvateli nemohou být předkládány individuální projekty v rámci 
oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center 

ŘO orgán zajistí, ţe nejméně 24,6 mil. EUR v rámci oblasti podpory 1.2 – Podpora projektů zlepšujících 
dopravní obsluţnost území bude poskytnuto na projekty zaměřené na rozvoj městské dopravy, resp. čisté 
městské dopravy včetně inteligentních dopravních systémů ve městech s více neţ 50 tis. obyvatel (kódy 
kategorizace pomoci: 25 – městská doprava; 28 – inteligentní dopravní systémy; 52 – podpora čisté městské 
dopravy). 

 
Oblast podpory IPRM 

Cílem IPRM je řešit následující problémy: 
 Deprivovaná území s vysokou koncentrací negativních jevů jako např. vysoká nezaměstnanost, 

kriminalita, sociální exkluze atd.  
 Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový mechanismus působení strukturálních fondů pomůţe 

zvýšit konkurenceschopnost v této zóně. 
 Tématická oblast ve městě. 

 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 55 ~ 

Geograficky vymezená zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území města zvolená na základě 
následujících kritérií: 
 
A) deprivované území – vykazuje v regionálním kontextu dle článku č.47 prováděcího nařízení nepříznivé 
hodnoty alespoň dvou indikátorů: 

a) Vysoká úroveň chudoby a vyloučení, 
b) Vysoká hladina dlouhodobé nezaměstnanosti, 
c) Nejistý demografický vývoj, 
d) Nízká úroveň vzdělání, nedostatek významných dovedností a vysoká míra studentů, kteří zanechají 

studia, 
e) Vysoká míra kriminality a delikvence, 
f) Velmi zanedbané ţivotní prostředí, 
g) Nízká úroveň ekonomické aktivity, 
h) Významný počet přistěhovalců, etnických skupin, menšin nebo uprchlíků, 
i) Relativně nízká úroveň cen bydlení, 
j) Nízká úroveň energetické výkonnosti budov. 

nebo  

B) území s vysokým potenciálem růstu charakterizované některými z následujících ukazatelů: 

a) Vysoká koncentrace ekonomických aktivit, 
b) Vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj sluţeb, 
c) Vysoká zaměstnanost v sektoru správy a sluţeb, 
d) Vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit, 
e) Velký význam v systému dopravní obsluţnosti, která umoţňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj 

města, 
f) Velký význam při zajištění potřeb obyvatel v oblasti zdravotnické a sociální péče, kultury a vzdělávání a 

při zlepšování kvality ţivota ve městě, 
g) Vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích 

institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. 
 
Příprava IPRM 
V počáteční fázi vyhlásí Řídící orgán ROP Severovýchod výzvu k přípravě a předkládání návrhů IPRM. Řídící 
orgán v této výzvě upřesní typ a charakteristiku IPRM, jeho obsah, kritéria výběru atd. Následně město připraví 
IPRM (na základě výše uvedených kritérií vybere zónu/téma, určí strategii a kvantifikuje cíle, konzultuje 
s partnery atd.). Město můţe připravit a předloţit několik IPRM, jejichţ oprávněnost a zařazení mezi priority 
závisí na představě města o potřebách vybrané zóny/tématu. 
 
Integrovaný plán rozvoje města by měl obsahovat mimo jiné tyto informace: 
 

 Socioekonomická analýza a SWOT analýza města,  

 Zdůvodnění (oprávněnost) výběru zóny/tématu ve městě na základě výše uvedených kriterií,  

 Popis zóny/tématické oblasti, 

 Kvantifikace cílů, určení indikátorů, 

 Kvantifikace očekávaných výsledků, 

 Popis zapojení partnerů do přípravy a implementace IPRM (vyuţití principu partnerství), 

 Rozpočet a časový rozvrh (popis způsobu financování), 

 Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM, 

 Vliv IPRM na horizontální témata atd., 

 Významné projekty kofinancované z jiných operačních programů mohou být uvedeny v IPRM, ale 
nejsou jeho součástí. Jejich seznam bude připojen k IPRM, 
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 Popis aktivit, které vedou k dosaţení cílů IPRM (indikativní seznam projektových záměrů). 
 
Hodnocení IPRM  
Město předkládá IPRM Řídícímu orgánu ROP Severovýchod, který provede jeho hodnocení a IPRM schválí 
nebo zamítne.  

Při hodnocení IPRM Řídící orgán ROP Severovýchod věnuje pozornost především: 
 Kritériím stanoveným výzvou, 
 Zdůvodnění vybrané zóny/tématické oblasti, analýze výchozí situace pro realizaci strategie IPRM, 
 Určeným cílům, vybrané strategii, indikativnímu seznamu aktivit/projektů, které mají za cíl dosaţení 

stanoveného cíle, rozpočtu a časovému rozvrhu, předpokládaným výsledkům, respektování principu 
partnerství, vlivu na horizontální témata, administrativní kapacitu, řízení IPRM, indikátory atd., 

 Technické kvalitě a vyzrálosti navrhovaného IPRM. 
 
Jakmile je IPRM schválen Řídícím orgánem, provede město předvýběr nejvhodnějších projektů k dosaţení 
určeného cíle IPRM. Předvýběr individuálních projektů je v kompetenci města, které v souladu s principy 
transparentnosti, rovných příleţitostí a respektování principu partnerství vytvoří postupy pro posuzování a výběr 
projektů.  
 
Implementace IPRM 
Ve fázi realizace IPRM město důkladně sleduje pokrok, který projekty dosahují, a předává zprávy Řídícímu 
orgánu. Individuální projekty jsou realizovány nositelem daného projektu (kterým je město, nebo jeho partneři). 
Řídící orgán monitoruje projekty stejným způsobem jako v případě ostatních projektů v rámci OP.  
Celý systém intervencí realizovaný prostřednictvím IPRM bude uskutečněn v souladu s legislativou ČR 
a Společenství (především ve vztahu k zadávání veřejných zakázek, pravidlům veřejné podpory, zásadám volné 
soutěţe, způsobilosti výdajů atd.) v zájmu zajištění efektivního vyuţití finančních prostředků strukturálních fondů 
EU, jakoţ i veřejného zájmu a zamezení neodůvodněného prospěchu. 
 
Pravidla pro přípravu a realizaci IPRM stanoví Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním 
zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města. 
 

7.1.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 15 00 
CORE 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udrţitelný rozvoj a 
zvyšující atraktivitu měst a 
velkoměst celkem 

počet region 0 71 

51 15 31 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
vybraných měst 

počet region 0 50 

Indikátory výsledku 

65 01 00 
NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha region 0 8 

65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech 

m
2
 region 0 24 650 
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celkem 

52 02 13 

CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udrţitelný 
rozvoj měst 

počet region 0 2 

65 11 03 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro sociální 
sluţby a zdravotní péči (města) 

m
2
 region 0 4 600 

65 11 01 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů určených 
pro rozvoj vzdělávání (města) 

m
2
 region 0 4 600 

65 20 00 
Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

ha region 0 4,5 

 

Doplňkové indikátory 

51 15 15 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj Liberce 

počet region 0 16 

51 15 16 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj Hradce Králové 

počet region 0 16 

51 15 17 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj Pardubic 

počet region 0 16 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 1 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 2 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 1 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 1 

51 15 60 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
zdravotnictví 

počet region 0 10 

37 33 00 
Počet projektů zaměřených na 
environmentálně šetrné formy 
dopravy 

počet region 0 3 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 10 

65 20 03 
Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 region 0 8000 

65 11 02 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro sluţby 
OVS (města) 

m
2
 region 0 6 500 
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65 11 04 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (města) 

m
2
 region 0 6 500 

65 11 20 
Plocha nově zaloţené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 

ha region 0 0,4  

63 22 00 
Počet zrekonstruovaných  
památkových objektů 

počet region 0 6 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj měst 

počet region 0 10 

64 01 01 
Počet vzdělávacích zařízení 
s novým nebo modernizovaným 
vybavením  

počet region 0 15 

64 01 03 Nové technologie ve zdravotnictví počet region 0 6 

64 01 04 
Počet zařízení  a technologií 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a majetku 

počet region 0 6 

ROP SV 

65 01 

Plocha se zabezpečením vedoucím 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku 

m2 region 0 3 000 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 15 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 2 867 571 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

7.1.G Územní zaměření podpory 

Projekt bude fyzicky realizován na území obce s více neţ 50 tis. obyvateli v regionu Soudrţnosti Severovýchod 
spadající pod cíl Konvergence.  

7.1.H Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce s více než 50 tis. obyvateli
12

 
uvedené v příloze  

Seznam těchto obcí je uveden v příloze. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

                                                      
12

 Dle údajů ČSÚ k 1.1.2006 
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obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve 
znění pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

13
 

§23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Nestátní neziskové organizace
14

 

(zahrnují: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace) 

 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboţenských společnostech) ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve 
znění pozdějších předpisů  

 

7.1.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé, lidé ţijící, pracující a podnikající ve velkých městech 

 Domácí a zahraniční návštěvníci a turisté přijíţdějící do velkých měst 

 Místní podnikatelé a subjekty zajišťující sluţby  

 Subjekty působící v neziskovém sektoru 

7.1.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje: 

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů

15
,  

 nákup staveb, 

 nákup pozemků (max. 10 % CZV),  

                                                      
13

 V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, 

musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
14 

Nestátní neziskové organizace musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu 
15

 Procentní omezení projektové dokumentace se nevztahuje na dílčí projekty zaměřené na přípravu a realizaci 
IPRM 
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 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby), 

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
16

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV

17
): 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 

U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální 
investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nelze zahrnovat do způsobilých výdajů ţádné typy 
vedlejších způsobilých výdajů a zároveň výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace 
přípravu a realizaci stavby ani zpracování ţádosti o poskytnutí dotace). 
 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 integrovaný plán činí 280 milionů Kč a na jednotlivý 
dílčí projekt v rámci integrovaného plánu minimálně 5 milionů Kč. 
 
V případě předloţení projektu (v rámci IPRM) zaměřeného na níţe uvedené aktivity, bude minimální přípustná 
výše celkových způsobilých výdajů 1 milion Kč. 

Aktivity: 

 investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo 
alternativních forem vzdělávání, 

 investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání. 
 
 
V případě předloţení projektu (v rámci IPRM) zaměřeného na níţe uvedenou aktivitu, bude minimální přípustná 
výše celkových způsobilých výdajů 100 000 Kč. 
 
Aktivita: 

 příprava a realizace IPRM. 
 
 
Operační program je financován pouze z ERDF. Kříţové financování dává moţnost doplňkovým způsobem 
v rámci limitu 9 % příspěvku Společenství na prioritní osu financovat opatření (aktivity) spadající do oblasti ESF, 

                                                      
16

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
 
17

 Jde-li o projekt zaměřený na přípravu a realizaci IPRM, mohou být vedlejší způsobilé výdaje aţ do výše 100 % 
CZV 
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pokud jsou taková opatření (aktivity) nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Při 
aplikaci kříţového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny pro kříţové financování na programové 
období 2007 – 2013“ vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodrţena příslušná ustanovení nařízení EU. 

 

Podpora (kříţového financování) je směřována do těchto priorit:  

 zvyšování přizpůsobivosti pracovníků s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré 
zvládnutí, 

 posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního 
procesu a boj se všemi formami diskriminace na trhu práce, 

 posílení lidského kapitálu zejména podporou reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, 

 podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých činitelů, jako například 
sociálních partnerů a nevládních organizací, na regionální a místní úrovni s cílem podnítit reformy 
v oblasti zaměstnanosti a začleňování do trhu práce. 

 
Kříţové financování můţe být vyuţito na aktivity: 

 vzdělávací a sociální aktivity doprovázející investice do infrastruktury, 

 vzdělávání personálu související se zaváděním nových sluţeb (vzdělávacích, sociálních, 
volnočasových), 

 tvorba vzdělávacích programů v souvislosti s infrastrukturou vzdělávání. 
 

Jiţ v ţádosti o poskytnutí dotace si ţadatel zvolí moţnost kříţového financování, resp. aktivity, které budou 
v rámci kříţového financování realizovány. Potřebnost a relevance těchto aktivit bude posouzena při hodnocení 
projektu a v případě, ţe budou odsouhlaseny a projekt vybrán k financování, bude finanční alokace na tyto 
aktivity uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vývoj čerpání v rámci kříţového financování ţadatel uvede 
v kaţdé monitorovací zprávě s ţádostí o platbu, kde bude sledováno nepřekročení stanoveného limitu příspěvku 
Společenství.   

7.1.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

7.1.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
 

7.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst 

7.2.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst  

Operační cíle:  

 Regenerovat a revitalizovat městské prostředí  

 Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 
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7.2.B Specifikace oblasti podpory 

Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst je zaměřena na podporu rozvoje měst s počtem obyvatel nad 5000
18

 v regionu 
NUTS II Severovýchod. Podpora je zaměřena na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields nacházejících se 
uvnitř urbanizovaných území měst, tak aby se staly nedílnou součástí aktivního městského ţivota a přispěly 
k rozvoji dalších aktivit, které podporují ekonomický rozvoj a zaměstnanost, dále na obnovu vybraných 
městských částí a objektů s cílem zvýšit atraktivitu města a kvalitu ţivota v nich, včetně revitalizace 
a regenerace veřejných prostorů vedoucí k obnovení jejich funkčního vyuţití. V rámci této oblasti podpory budou 
podporovány pouze brownfields ve vlastnictví veřejných subjektů. 

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, na rozvoj 
infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit (včetně informačních center mimo rekreační střediska), v oblasti 
zdravotnictví (včetně investic do nových technologií a souvisejících modernizací zdravotnických zařízení, které 
nejsou součástí národní sítě podporované v rámci IOP) a infrastruktury v oblasti sociálních věcí s cílem zvýšení 
standardů kvality ţivota s ohledem na udrţitelný rozvoj sídla a rozvoj potenciálu lidských zdrojů. Oblast 
vzdělávání bude zaměřena na investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně 
speciálních), středních škol a vyšších odborných škol, podmiňujících zavádění nových vzdělávacích programů 
nebo alternativních forem vzdělávání. 

Oblast podpory je rovněţ zaměřena na investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku 
(které nejsou podporované v IOP v rámci podpory IZS). Místní komunikace v rámci této oblasti podpory je 
moţné řešit pouze jako součást integrovaného přístupu řešení problému území v rámci podporované aktivity. 
Tato oblast je také zaměřena na podporu investičních projektů, jejichţ cílem je zlepšit napojení průmyslových 
zón a menších lokalit průmyslového charakteru na stávající páteřní dopravní a technickou infrastrukturu.  

Nebude podporována regenerace a revitalizace tzv. brownfields s následným zemědělským vyuţitím. 

Podpora není zaměřena na oblast bydlení, na revitalizaci veřejných prostranství v rámci panelových sídlišť, 
v oblasti podpory nebudou investice zaměřeny do domovů pro seniory a bytů zvláštního určení.   

 

 Zdůvodnění oblasti podpory 

Podpora významu měst jako lokálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, 
především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na 
zvyšování kvality ţivota v nich. Převáţná část ukazatelů kvality ţivota v městském prostředí ukazuje lepší 
hodnoty neţ ve venkovských oblastech, avšak především nároky na zlepšování infrastruktury pro rozvoj lidských 
zdrojů ve městech a zlepšování ţivotního prostředí se stále navyšují. Kvalitní infrastruktura, regenerace 
a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova image regionálních center přispívá ke zvýšení 
atraktivity měst a jejich celkového rozvoje. 

Oblast podpory také přispívá k řešení problematiky brownfields, obnovy vybraných částí měst, rozvoji 
infrastruktury pro vzdělávání, zdravotnictví a sociálních sluţeb.  

 
 

                                                      
18

 Dle údajů ČSÚ k 1.1. roku v němţ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů. V případě, ţe údaje nejsou k dispozici, jsou pouţity platné 

údaje ČSÚ z roku předešlého, seznam těchto měst je uveden v příloze 



 

 

~ 63 ~ Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

Zaměření oblasti podpory 
 
Regenerace a revitalizace brownfields

19
 a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových 

zón a lokalit menšího rozsahu 
 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci brownfields s následným vyuţitím především pro rozšíření občanského 
vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu, 

 investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení) stávajících 
i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbliţší komunikaci (místní 
komunikaci, I., II., III. třídy). Předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce, silničních 
komunikací, bezprostředně přiléhajících k areálu a parkovacích ploch,  

 investice do napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení) stávajících i nových 
průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem 
podpory je vybudování, nebo rekonstrukce, napojení na stávající infrastrukturu (kanalizace a vodovod, 
plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice), vţdy se zohledněním současných 
environmentálních trendů, 

 
Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 
 
V rámci této oblasti budou podporovány projekty, jejichţ realizace podmiňuje rozvoj města a vykazují vysokou 
přidanou hodnotu. Zároveň bude zohledněna integrovanost předkládaného projektu a návaznost na další aktivity 
v území. Nebudou podpořeny projekty řešící izolovaně rekonstrukce, modernizace nebo opravy stavebního 
fondu nebo jednotlivých nemovitostí bez vysoké přidané hodnoty. 
 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek
20

 v rámci projektů 
komplexní obnovy historických jader měst,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
a parkovacích ploch,  

 výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky 
a moţností pro trávení volného času (včetně městských informačních center), 

 rekonstrukce a modernizace infrastruktury slouţící pro podporu partnerství, paktů a iniciativ, 

 investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních 
a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem 
vzdělávání,  

 investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení souvisejících s rozvojem 
dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol, 

                                                      
19

 Předmětem podporované aktivity budou všechny typy brownfields vyjma: 

 brownfields o rozloze do 5 ha, v nichţ byla v minulosti provozována zemědělská činnost, a nacházejí se v obcích do 2 000 obyvatel. 
 
 brownfields ve kterých budou následně provozovány činnosti spadající pod OKEČ č. 15 - 37 sekce D  Zpracovatelský průmysl a  

strategické sluţby, technologická centra (bliţší vymezení v OP Podnikání a inovace podprogramu ICT a strategické sluţby) a činnosti 
zemědělského charakteru. 

 

 
 
20

 Kulturně-historické a technické památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákona o státní památkové 

péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a pozdějších předpisů. 
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 investice do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a sluţeb v rámci zlepšení kvality 
těchto sluţeb (vyjma investic do domovů pro seniory a bytů zvláštního určení), 

 investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin 
ohroţených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace), 

 investice do nových technologií (vybavení, zařízení a související stavební práce) souvisejících 
s modernizací zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě podporované v rámci IOP, 
vedoucí ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel,  

 investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma sloţek IZS 
podporovaných v IOP. 

7.2.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
61    Integrované projekty pro obnovu měst a venkova 
75    Vzdělávací infrastruktura  
76    Zdravotní infrastruktura 
79    Jiná sociální infrastruktura 
80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých 

zúčastněných stran 

7.2.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

21
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

                                                      
21

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Veřejnou podporu dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství nezakládá poskytnutí dotace 
na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek, které nejsou 
komerčně vyuţívány,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně,  

 rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin ohroţených sociální exkluzí, 

 opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. 

V ostatních případech je třeba zejména zváţit, zda projekt má přeshraniční efekt, resp. zda poskytnutím dotace 
můţe být narušen obchod mezi členskými státy EU. V takovém případě by projekt zakládal veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a byla by aplikována bloková výjimka dle Nařízení Komise 
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 
nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky.  

Splní-li podpora podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis, je moţné na projekt poskytnout podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis 
poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva EU) nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout 
částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté podpory de 
minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávají podpory 
povolené na základě jiných výjimek). 
 

Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod 

7.2.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty.  
 
Individuální projekt je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá ţadatel s cílem získat dotaci 
v rámci konkrétního operačního programu.  

 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 15 00 
CORE 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udrţitelný rozvoj a 
zvyšující atraktivitu měst a 
velkoměst celkem 

počet region 0 174 
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51 15 41 Počet podpořených projektů na 
ostatní města 

počet region 0 195 

Indikátory výsledku 

65 01 00 
NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha region 0 20 

65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve městech 
celkem 

m
2
 region 0 60 350 

65 20 00 
Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

ha region 0 11,5 

52 02 13 

CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udrţitelný 
rozvoj měst 

počet region 0 3 

65 11 03 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro sociální 
sluţby a zdravotní péči (města) 

m
2
 region 0 11 400 

65 11 01 
CORE 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objekt určených pro 
rozvoj vzdělávání (města) 

m
2
 region 0 11 400 

Doplňkové indikátory 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 1 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 2 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 1 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 1 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 10 

51 15 60 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
zdravotnictví 

počet region 0 10 

65 20 03 
Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 region 0 8000 

65 11 02 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro sluţby 
OVS (města) 

m
2
 region 0 6 500 

65 11 04 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (města) 

m
2
 region 0 6 500 

65 11 20 
Plocha nově zaloţené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 

ha region 0 4 000 

63 22 00 Počet zrekonstruovaných počet region 0 6 
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památkových objektů 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj měst 

počet region 0 10 

64 01 01 
Počet vzdělávacích zařízení s 
novým nebo modernizovaným 
vybavením 

počet region 0 15 

64 01 03 Nové technologie ve zdravotnictví počet region 0 3 

64 01 04 
Počet zařízení  a technologií 
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a majetku 

počet region 0 3 

ROP SV 

65 01  

Plocha se zabezpečením vedoucím 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku 

m2 region 0 2 000 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 75 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 3 014 289 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

7.2.F Územní zaměření podpory 

Projekt bude fyzicky realizován na území obce s více neţ 5 tis. obyvateli v regionu Soudrţnosti Severovýchod 
spadající pod cíl Konvergence. 
 
V případě, ţe příjemcem pomoci je dobrovolný svazek obcí a projekt bude fyzicky realizován na území více obcí, 
musí mít převaţující počet těchto obcí více neţ 5 tis. obyvatel.  
 
Individuální projekt v oblasti podpory 2.2 nesmí mít místo realizace ve vybrané zóně schváleného IPRM.  

7.2.G Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce s více než 5 tis. obyvateli
22

 

uvedené v příloze  

Seznam těchto obcí je uveden v příloze 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 388/2002 Sb. 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

23
 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

                                                      
22

Dle údajů ČSÚ k 1.1. roku v němţ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů. V případě, ţe údaje nejsou k dispozici, jsou pouţity platné 

údaje ČSÚ z roku předešlého 
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předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Dobrovolné svazky obcí §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

Nestátní neziskové organizace
24

 

(zahrnují: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace) 

 

Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboţenských společnostech) ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Hospodářská komora a její složky 

§3 zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů 

(působnost HK ČR a jejích sloţek, vymezená v §4 
výše zmíněného zákona umoţňuje podporovat 
cestovní ruch) 

Zájmová sdružení právnických osob
25

 
§20f aţ §20i občanského zákoníku   

                                                                                                                            

7.2.H Cílové skupiny 

 Obyvatelé, lidé ţijící, pracující a podnikající ve městech 

 Domácí a zahraniční návštěvníci a turisté přijíţdějící do měst 

 Místní podnikatelé a subjekty zajišťující sluţby  

 Subjekty působící v neziskovém sektoru 

7.2.I Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje:  
                                                                                                                                                                                      
23

 V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, 

musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
 
24

 Nestátní neziskové organizace musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
25

 Zájmová sdruţení právnických osob musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
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 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů, 

 nákup staveb, 

 nákup pozemků (max. 10% CZV),  

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
26

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu), 

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV): 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 

U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální 
investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nelze zahrnovat do způsobilých výdajů ţádné typy 
vedlejších způsobilých výdajů a zároveň výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace 
přípravu a realizaci stavby ani zpracování ţádosti o poskytnutí dotace). 
 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. 
 
V případě předloţení projektu zaměřeného na níţe uvedené aktivity, bude minimální přípustná výše celkových 
způsobilých výdajů 1 milion Kč. 
Aktivity: 

 investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo 
alternativních forem vzdělávání, 

 investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání, 
 

 
Operační program je financován pouze z ERDF. Kříţové financování dává moţnost doplňkovým způsobem 
v rámci limitu 9 % příspěvku Společenství na prioritní osu financovat opatření (aktivity) spadající do oblasti ESF, 
pokud jsou taková opatření (aktivity) nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Při 
aplikaci kříţového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny pro kříţové financování na programové 
období 2007 – 2013“ vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodrţena příslušná ustanovení nařízení EU. 

 
Podpora (kříţového financování) je směřována do těchto priorit:  

 zvyšování přizpůsobivosti pracovníků s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré 
zvládnutí, 

                                                      
26

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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 posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního 
procesu a boj se všemi formami diskriminace na trhu práce, 

 posílení lidského kapitálu zejména podporou reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, 

 podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých činitelů, jako například 
sociálních partnerů a nevládních organizací, na regionální a místní úrovni s cílem podnítit reformy 
v oblasti zaměstnanosti a začleňování do trhu práce. 

 
Kříţové financování můţe být vyuţito na aktivity: 

 vzdělávací a sociální aktivity doprovázející investice do infrastruktury, 

 vzdělávání personálu související se zaváděním nových sluţeb (vzdělávacích, sociálních, 
volnočasových), 

 tvorba vzdělávacích programů v souvislosti s infrastrukturou vzdělávání. 
 

Jiţ v ţádosti o poskytnutí dotace si ţadatel zvolí moţnost kříţového financování, resp. aktivity, které budou 
v rámci kříţového financování realizovány. Potřebnost a relevance těchto aktivit bude posouzena při hodnocení 
projektu a v případě, ţe budou odsouhlaseny a projekt vybrán k financování, bude finanční alokace na tyto 
aktivity uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vývoj čerpání v rámci kříţového financování ţadatel uvede 
v kaţdé monitorovací zprávě s ţádostí o platbu, kde bude sledováno nepřekročení stanoveného limitu příspěvku 
Společenství.   

7.2.J Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 
 

7.2.K Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze 

7.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova 

7.3.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel 

Operační cíle:  

 Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví  

 Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí 
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7.3.B Specifikace oblasti podpory  

Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova je zaměřena na podporu rozvoje venkovských obcí s počtem obyvatel 
v rozpětí 500 – 5000 obyvatel

27
 v regionu NUTS II Severovýchod. Kraje a kraji zřizované a zakládané 

organizace mohou realizovat projekty i v obcích s méně neţ 500 obyvateli. Podpora je zde zaměřena na 
regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných území na venkově, tak aby se 
staly nedílnou součástí aktivního venkovského ţivota a přispěly k rozvoji dalších aktivit, které podporují 
ekonomický rozvoj a zaměstnanost ve venkovských oblastech, dále na zlepšení kvality ţivota ve venkovských 
oblastech, především posílením infrastruktury sluţeb občanské vybavenosti pro obyvatele, včetně revitalizace 
a regenerace veřejných prostorů vedoucí k obnovení jejich funkčního vyuţití. V rámci této oblasti podpory budou 
podporovány pouze brownfields ve vlastnictví veřejných subjektů. 

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, na rozvoj 
infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit (včetně informačních center mimo rekreační střediska) 
a infrastruktury v oblasti sociálních věcí s cílem zvýšení standardů kvality ţivota s ohledem na udrţitelný rozvoj 
sídla a rozvoj potenciálu lidských zdrojů. Oblast vzdělávání bude zaměřena na investice do rekonstrukce, 
modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních škol a vyšších odborných škol, 
podmiňujících zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. 

Oblast podpory je rovněţ zaměřena na investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku 
(které nejsou podporované v IOP v rámci podpory IZS). Místní komunikace v rámci této oblasti podpory je 
moţné řešit pouze jako součást integrovaného přístupu řešení problému území v rámci podporované aktivity. 
Tato oblast je také zaměřena na podporu investičních projektů, jejichţ cílem je zlepšit napojení průmyslových 
zón a menších lokalit průmyslového charakteru na stávající páteřní dopravní a technickou infrastrukturu.  

Nebude podporována regenerace a revitalizace tzv. brownfields s následným zemědělským vyuţitím. 

Podpora není zaměřena na oblast bydlení, v oblasti podpory nebudou investice zaměřeny do domovů pro 
seniory a bytů zvláštního určení. 

 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Podpora rozvoje venkovských oblastí jakoţto oblastní s celkově niţší kvalitou ţivota v některých ukazatelích, 
zejména týkající se kvality infrastruktury na venkově, dostupnosti základních občanských sluţeb a postupným 
vylidňováním a stárnutím populace v některých venkovských regionech, je klíčová pro podporu sniţování 
regionálních disparit mezi venkovskými a městskými oblastmi. Posilování kvality ţivota na venkově podporou 
rozvoje infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a občanskou vybavenost je jednou ze základních potřeb pro 
zvýšení atraktivity a standardu ţivotních podmínek obyvatel ve venkovských oblastech. Regenerace 
a revitalizace chátrajících a opuštěných areálů a objektů a obnova vzhledu venkovských sídel podporují 
zvyšování přitaţlivosti venkovských oblastí pro ţivot obyvatel a rozvoj sociálních a ekonomických aktivit v těchto 
oblastech.  

Oblast podpory přispívá k řešení problematiky brownfields, rozvoji venkova zlepšením kvality ţivota ve 
venkovských oblastech, rozvoji infrastruktury pro střední školství a vzdělávání a sociálních sluţeb. 

 
 

                                                      
27

 Dle údajů ČSÚ k 1.1. roku v němţ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů. V případě, ţe údaje nejsou k dispozici, jsou pouţity platné 

údaje ČSÚ z roku předešlého 
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Zaměření oblasti podpory 

Regenerace a revitalizace brownfields
28

 a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových 
zón a lokalit menšího rozsahu 
 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci brownfields s následným vyuţitím především pro rozšíření občanského 
vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu, 

 investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení) stávajících 
i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbliţší komunikaci (místní 
komunikaci, silnici I., II., III. třídy). Předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce silničních 
komunikací (bezprostředně přiléhajících k areálu) a parkovacích ploch,  

 investice do napojení (od hranice areálu k nejbliţšímu moţnému místu napojení stávajících i nových 
průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem 
podpory je vybudování nebo rekonstrukce napojení na stávající infrastrukturu (kanalizace a vodovod, 
plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice), vţdy se zohledněním současných 
environmentálních trendů, 

 
Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblasti 
školství a vzdělávání a sociálních věcí 
V rámci této oblasti budou podporovány projekty, jejichţ realizace podmiňuje rozvoj obce a vykazují vysokou 
přidanou hodnotu. Zároveň bude zohledněna integrovanost předkládaného projektu s ohledem na další rozvoj 
obce. Nebudou podpořeny projekty řešící izolovaně rekonstrukce, modernizace nebo opravy stavebního fondu 
nebo jednotlivých nemovitostí bez vysoké přidané hodnoty. 

 
Podpora je zaměřena na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek
29

 rámci projektů 
komplexní obnovy památek na venkově,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
a parkovacích ploch,  

 investice do rozvoje infrastruktury veřejných sluţeb a občanské vybavenosti pro obyvatele vedoucí ke 
zvýšení standardů kvality ţivota na venkově s ohledem na trvale udrţitelný rozvoj obcí včetně investic 
do víceúčelových zařízení v rámci zkvalitňování sluţeb a rozvoje podnikání na venkově, 

 výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky 
a moţností pro trávení volného času (včetně informačních center), 

 rekonstrukce a modernizace infrastruktury slouţící pro podporu partnerství, spolků, paktů a iniciativ, 

 investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních 
a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem 
vzdělávání,  

                                                      
28

 Předmětem podporované aktivity budou všechny typy brownfields vyjma: 

 brownfields o rozloze do 5 ha, v nichţ byla v minulosti provozována zemědělská činnost, a nacházejí se v obcích do 2 000 obyvatel. 
 
 – brownfields, ve kterých budou následně provozovány činnosti spadající pod OKEČ č. 15 – 37 sekce D  Zpracovatelský průmysl a  

strategické sluţby, technologická centra  (bliţší vymezení v OP Podnikání a inovace podprogramu ICT a strategické sluţby) a činnosti 
zemědělského charakteru. 

 
  

 
29

 Kulturně-historické a technické památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákona o státní památkové 

péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a pozdějších předpisů. 
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 investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení souvisejících s rozvojem 
dalšího vzdělávání, 

 investice do rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a sluţeb v rámci zlepšení kvality těchto sluţeb 
(vyjma investic do domovů pro seniory a byty zvláštního určení), 

 investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin 
ohroţených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace), 

 investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma sloţek IZS 
podporovaných v IOP

30
. 

7.3.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
61    Integrované projekty pro obnovu měst a venkova 
75    Vzdělávací infrastruktura  
76    Zdravotní infrastruktura 
79    Jiná sociální infrastruktura 
80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých 

zúčastněných stran 

7.3.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtů krajů, obcí a nestátních neziskových organizací.  

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

31
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

                                                      
30

 U této aktivitiy jsou moţnými příjemci podpory pouze dobrovolné svazky obcí. 
31

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU nezakládá poskytnutí dotace na: 

 regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek, které nejsou 
komerčně vyuţívány,  

 revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně,  

 rozšíření a zkvalitnění infrastruktury slouţící pro sociální integraci skupin ohroţených sociální exkluzí, 

 opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. 
 
V ostatních případech je třeba zejména zváţit, zda projekt má přeshraniční efekt, resp. zda poskytnutím dotace 
můţe být narušen obchod mezi členskými státy EU. V takovém případě by projekt zakládal veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, a byla by aplikována bloková výjimka dle Nařízení Komise 
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 
nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky.  

Splní-li podpora podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis, je moţné na projekt poskytnout podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis 
poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout 
částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté podpory de 
minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávají podpory 
povolené na základě jiných výjimek). 

 

Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod 

7.3.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty. 
 
Individuální projekt je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá ţadatel s cílem získat dotaci 
v rámci konkrétního operačního programu.  

7.3.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 21 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí (obcí) 
celkem 

počet region 0 240 
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Indikátory výsledku 

65 01 00 
NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha region 0 7 

65 15 00 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech  celkem 

m
2
 region 0 28 000 

65 20 00 
Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

ha region 0 4 

52 02 15 

CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na udrţitelný 
rozvoj venkovských oblastí 

počet region 0 5 

 
65 15 01 

 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů určených 

pro rozvoj vzdělávání (venkov) 

m
2
 region 0 4 000 

65 15 03 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů pro sociální 
sluţby a zdravotní péči (venkov) 

m
2
 region 0 4 000 

 
Doplňkové indikátory 
 

52 01 01 Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 3 

52 01 02 Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 2 

07 02 01 Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 1 

07 02 02 Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 1 

22 01 00 Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 10 

51 15 60 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
zdravotnictví 

počet region 0 3 

65 11 20 Plocha nově zaloţené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně 

ha region 0 0,4  

65 20 03 
Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 region 0 8000 

65 15 02 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro sluţby 
OVS  

m
2
 region 0 6 500 

65 15 04 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (venkov) 

m
2
 region 0 6 500 

63 22 00 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

počet region 0 3 
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65 41 20 

Počet podniků/organizací sluţeb 
zaloţených nebo udrţených v 
revitalizované části venkovské 
oblasti 

počet region 0 20 

65 41 35 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj venkovských oblastí 

počet region 0 6 

64 01 01 
Počet vzdělávacích zařízení s 
novým nebo modernizovaným 
vybavením 

počet region 0 15 

64 01 04 
Počet zařízení a technologií vedoucí 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku 

počet region 0 3 

65 01 05 
Plocha se zabezpečením vedoucím 
ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku 

m2 region 0 1 000 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 80 

51 61 11 Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 1 470 465 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

7.3.G Územní zaměření podpory 

Projekt bude fyzicky realizován na území obce s více neţ 500 obyvateli a méně neţ 5 tis. obyvateli v regionu 
soudrţnosti  Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 
 
V případě, ţe příjemcem pomoci je dobrovolný svazek obcí a projekt bude fyzicky realizován na území více obcí, 
musí mít převaţující počet těchto obcí více neţ 500 obyvatel a méně neţ 5 tis. obyvatel.  

7.3.H Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce s počtem obyvatel 500-5000
32

 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

33
 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

                                                      
32

 Dle údajů ČSÚ k 1.1. roku v němţ je vyhlášena výzva pro předkládání projektů. V případě, ţe údaje nejsou k dispozici, jsou pouţity platné 

údaje ČSÚ z roku předešlého 
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předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Dobrovolné svazky obcí §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

Nestátní neziskové organizace 
34

(zahrnují: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace).  

Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 
náboţenských společnostech) ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve 
znění pozdějších předpisů 

  

Hospodářská komora a její složky 

§3 zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů 

(působnost HK ČR a jejích sloţek, vymezená v §4 
výše zmíněného zákona umoţňuje podporovat 
cestovní ruch) 

Zájmová sdružení právnických osob
35

 
§20f aţ §20i občanského zákoníku  

  

7.3.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé, lidé ţijící, pracující a podnikající ve venkovských oblastech 

 Domácí a zahraniční návštěvníci a turisté přijíţdějící do regionu 

 Místní podnikatelé a subjekty zajišťující sluţby  

 Subjekty působící v neziskovém sektoru 

7.3.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje: 

                                                                                                                                                                                      
33

 V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, 

musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
  
34

 Nestátní neziskové organizace musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
35

 Zájmová sdruţení právnických osob musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
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 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů, 

 nákup  staveb, 

 nákup pozemků (max. 10% CZV),  

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
36

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a 
jsou součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV): 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 

U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální 
investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nelze zahrnovat do způsobilých výdajů ţádné typy 
vedlejších způsobilých výdajů a zároveň výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace 
přípravu a realizaci stavby ani zpracování ţádosti o poskytnutí dotace). 
 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt minimálně 1 mil. Kč. 
 
V případě předloţení projektu zaměřeného na níţe uvedené aktivity, bude minimální přípustná výše celkových 
způsobilých výdajů 0,5 milionu Kč. 
Aktivity: 

 investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo 
alternativních forem vzdělávání, 

 investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání, 
 
 
Operační program je financován pouze z ERDF. Kříţové financování dává moţnost doplňkovým způsobem 
v rámci limitu 9 % příspěvku Společenství na prioritní osu financovat opatření (aktivity) spadající do oblasti ESF, 
pokud jsou taková opatření (aktivity) nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Při 
aplikaci kříţového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny pro kříţové financování na programové 
období 2007 – 2013“ vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodrţena příslušná ustanovení nařízení EU. 

 
Podpora (kříţového financování) je směřována do těchto priorit  

 zvyšování přizpůsobivosti pracovníků s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré 
zvládnutí, 

                                                      
36

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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 posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního 
procesu a boj se všemi formami diskriminace na trhu práce, 

 posílení lidského kapitálu zejména podporou reforem systémů vzdělávání a odborné, přípravy, 

 podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důleţitých činitelů, jako například 
sociálních partnerů a nevládních organizací, na regionální a místní úrovni s cílem podnítit reformy 
v oblasti zaměstnanosti a začleňování do trhu práce. 

 
Kříţové financování můţe být vyuţito na aktivity: 

 vzdělávací a sociální aktivity doprovázející investice do infrastruktury, 

 vzdělávání personálu související se zaváděním nových sluţeb (vzdělávacích, sociálních, 
volnočasových), 

 tvorba vzdělávacích programů v souvislosti s infrastrukturou vzdělávání. 
 

Jiţ v ţádosti o poskytnutí dotace si ţadatel zvolí moţnost kříţového financování, resp. aktivity, které budou 
v rámci kříţového financování realizovány. Potřebnost a relevance těchto aktivit bude posouzena při hodnocení 
projektu a v případě, ţe budou odsouhlaseny a projekt vybrán k financování, bude finanční alokace na tyto 
aktivity uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vývoj čerpání v rámci kříţového financování ţadatel uvede 
v kaţdé monitorovací zprávě s ţádostí o platbu, kde bude sledováno nepřekročení stanoveného limitu příspěvku 
Společenství.   

7.3.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

7.3.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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8 Prioritní osa 3: Cestovní ruch 

Globální cíl prioritní osy Cestovní ruch 
 

 Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu 
 
Cílem prioritní osy je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti 
prostřednictvím vyuţití stávajícího potenciálu regionu a zlepšením kvality a rozsahu infrastruktury a sluţeb 
cestovního ruchu při respektování zásad trvale udrţitelného rozvoje. Je třeba usilovat o to, aby se cestovní ruch 
stal jedním z faktorů sniţujících negativní regionální disparity. 
 
Prioritní osa je koncipována jako důleţitý nástroj rozvoje prosperity regionu soudrţnosti. Navrţené oblasti 
podpor jsou rozpracovány jako řada opatření zaměřených na rozvoj infrastruktury a sluţeb pro cestovní ruch 
s dopadem na vytváření zaměstnanosti. Soustředěné úsilí bude rovněţ věnováno podpoře investic pro 
zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu včetně rekonstrukce kulturních a technických památek jako atraktivit 
CR na území regionu. Specifickou formou podpory v rámci této prioritní osy budou podpory směřující k zajištění 
lepší dopravní dostupnosti turistických území a atraktivit. Aktivity podporované v rámci této prioritní osy budou 
muset prokázat jasný ekonomický dopad; především by měly přilákat návštěvníky (zejména turisty) z ostatních 
regionů a ze zahraničí a zároveň měly by zapadat do širšího rámce programů rozvoje cestovního ruchu 
turistických oblastí na území regionu soudrţnosti Severovýchod. 
Za účelem podpory cestovního ruchu v regionu NUTS II Severovýchod si klade Regionální operační program 
v rámci prioritní osy Cestovní ruch následující specifické cíle, které odpovídají potřebám rozvoje cestovního 
ruchu a které vyplývají ze socioekonomické analýzy a analýzy SWOT. Při jejich formulaci byly zohledněny 
výsledky Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013. Cíle jsou v souladu s Nařízením EK o Evropském fondu 
regionálního rozvoje. 

 
Specifické cíle prioritní osy Cestovní ruch 
 

 Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 

 Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace  
 
Specifický cíl - Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do základní a doprovodné infrastruktury CR, tedy do 
materiálně-technického zabezpečení, které je důleţitou podmínkou pro realizaci CR v regionu. 
Specifický cíl je v rámci ROP rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury 
a doprovodných aktivit v oblasti CR. 
 
Specifický cíl – Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace  
K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do zkvalitnění širokého spektra sluţeb cestovního ruchu, 
podpory tvorby nových produktů a programů cestovního ruchu (balíčků sluţeb) s vyuţitím stávajícího potenciálu, 
vytváření a zajištění efektivnější a cílenější koordinace rozvojových a marketingových aktivit na území regionu 
Severovýchod. Kvalita poskytovaných sluţeb má nejzásadnější vliv zejména na návštěvnost regionu a tím 
potaţmo ovlivňuje další celkový rozvoj CR v území. Specifický cíl je v rámci ROP rozvíjen prostřednictvím 
Oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. 
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8.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti CR 

8.1.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 

Operační cíle:  

 Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury cestovního ruchu  

 Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch na území regionu 

 Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky 

 Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů cestovního ruchu  

8.1.B Specifikace oblasti podpory 

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního 
ruchu. V rámci níţe uvedených aktivit budou podpořeny projekty směřující ke zvyšování standardu a rozšíření 
nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a návazných sluţeb v příslušných turistických regionech na území 
regionu Severovýchod. Oblast podpory je zaměřena také na podporu zkvalitňování a rozšiřování širokého 
spektra standardních i doposud nestandardních prvků doprovodné infrastruktury, které přispívají k atraktivitě 
území z hlediska cestovního ruchu. Ke zvýšení atraktivity regionu bude přispívat i podpora revitalizace kulturně-
historických a technických památek, které mají jasně definovatelnou vazbu na rozvoj CR. Nedílnou součástí je 
rovněţ zajištění lepší dopravní přístupnosti do turistických středisek a k atraktivitám CR včetně zajištění 
nezbytného technického zázemí. 
Vzhledem k trendům na straně poptávky na trhu cestovního ruchu a k rozvoji netradičních forem a atraktivit 
cestovního ruchu nelze a není vhodné předem striktně vymezovat konkrétní území pro směřování podpory. 
V těchto případech je odůvodněná i forma přímé podpory soukromým subjektům, a to zejména do oblasti 
zkvalitňování infrastruktury pro CR.  
Podpora bude prioritně zaměřena na projekty vzniklé na bázi integrovaného přístupu. 
 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Smyslem oblasti podpory je v prvé řadě zkvalitnit stávající potenciál základní infrastruktury v regionu. Veřejnou 
podporu v rámci této oblasti podpory je vhodné směřovat především do oblastí, kde je málo diverzifikovaný 
potenciál pro ekonomický rozvoj a přitom zároveň vysoký potenciál pro rozvoj CR. Podporované aktivity by měly 
mít jasný ekonomický dopad spočívající především v přilákání návštěvníků z ostatních regionů ČR a ze 
zahraničí. V těchto případech je odůvodněná i forma přímé podpory soukromým subjektům, a to zejména do 
oblasti zkvalitňování infrastruktury pro CR.  
 

Zaměření oblasti podpory 

Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu 

Podpora je zaměřena na zvýšení a rozšíření kapacity základní infrastruktury (ubytování, stravování) cestovního 
ruchu včetně následné propagace, zejména pokud jde o: 

 zkvalitnění základní infrastruktury cestovního ruchu v regionu, 

 zvyšování a rozšiřování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu v regionu,  
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 rekonstrukce stravovacích zařízení, a to zejména těch objektů, které jsou přímo provázány 
s ubytovacími zařízeními. 

 
Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 

Podpora je zaměřena na tvorbu širokého spektra prvků doprovodné infrastruktury i jejich následnou propagaci. 
Zejména jde o: 

 budování nových nebo rozšíření stávajících prvků nabídky (atraktivit) cestovního ruchu, které 
významným způsobem přispívají ke zpestření celkové nabídky CR regionu (např. projekty v oblasti 
hippoturistiky, venkovské turistiky, adrenalinové turistiky, pevnostní turistiky a relaxační turistiky), 

 rozvoj cykloturismu prostřednictvím projektů budování cyklotras a cyklostezek na území regionu, 
zejména těch úseků, s jejichţ pomocí dojde k ucelení a zajištění provázanosti ve vazbě na rozvoj 
celorepublikové sítě cyklotras, 

 obnova stávající sítě a budování nových turistických tras v regionu, 

 budování specifické doprovodné infrastruktury ke zvýšení vyuţití rekreačních středisek mj. také mimo 
sezónu, 

 budování infrastruktury mimo rekreační střediska, a to v lokalitách s prokazatelným předpokladem pro 
následný rozvoj CR. 

 

Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek37 s cílem zvýšit atraktivitu 
území z hlediska CR 

Podpora je zaměřena především na: 

 revitalizaci kulturně-historických a technických památek, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj 
cestovního ruchu v regionu 

 projekty realizace různých forem navigačních systémů k památkám, které jsou prokazatelně významné 
z hlediska cestovního ruchu 

 další formy šetrného vyuţití kulturně-historických a technických památek pro CR 
 

Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit 

Podpora je zaměřena především na: 

 zajištění dostupnosti do středisek cestovního ruchu a k dalším atraktivitám CR v regionu 

 zajištění nezbytného zázemí pro návštěvníky středisek CR včetně budování dostačujících parkovacích 
kapacit 

 

Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory 

Podpora je zaměřena na tvorbu a zavádění nových prvků nabídky cestovního ruchu a marketingové aktivity 
související s rozvojem aktivit v oblasti CR. Jde především o: 

 propagaci té infrastruktury cestovního ruchu, která byla zbudována či rekonstruována v rámci oblasti 
podpory 3.1 ROP; propagace je moţná pouze jako součást takového infrastrukturního projektu 

 tvorbu a zavádění produktů cestovního ruchu, které mají potenciál zajistit multiplikační efekt pro celkový 
rozvoj daného regionu a které souvisejí s projekty realizovanými v rámci oblasti podpory 3.1 ROP 

 
Zejména u tohoto typu podpor je při výběru projektů kladen důraz na integrovaný přístup v rámci přípravy a 
realizace projektů, coţ je jedním z výběrových kritérií při hodnocení tohoto typu projektu.  

                                                      
37

 Kulturně-historické a technické památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákona o státní památkové 
péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a pozdějších předpisů. 
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V rámci řízených výzev pro předkládání ţádostí o poskytnutí dotace navazujících na projekty podporované 
v rámci Integrovaného operačního programu je moţné podpořit pouze projekty, které prokazatelně navazují 
tematicky, časově a místně na projekty podporované v rámci oblasti intervence 5.1 - Národní podpora vyuţití 
potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu, a které jsou v souladu 
s podmínkami dané výzvy pro předkládání ţádostí. 
 
Investice spojené s udrţováním, obnovou a zhodnocováním památek, památkově vymezených území, kulturních 
prvků vesnice a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí a také budování nových 
stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou 
kulturu jsou v rámci ROP NUTS II Severovýchod přípustné pouze v obcích nad 500 obyvatel. 

8.1.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
24    Cyklistické stezky 
55    Propagace přírodního bohatství 
56    Ochrana a rozvoj přírodního dědictví 
57    Jiná podpora zlepšení sluţeb cestovního ruchu 
58    Ochrana a zachování kulturního dědictví 

8.1.D Forma podpory 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

38
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní zdroje), v návaznosti na poskytnuté 

zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.  

                                                      
38

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Projekty z oblasti modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu budou ve většině 
případů zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. V případě budování nové či 
rozšiřování stávající základní infrastruktury cestovního ruchu je moţné aplikovat blokovou výjimku dle Nařízení 
Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 
nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky. Splní-li podpora podmínky stanovené nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  ze 
dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, je moţné poskytnout na projekt 
podporu de minimis. V případě rozvoje a zvyšování úrovně (modernizace a vybavení) stávající základní 
infrastruktury cestovního ruchu je moţné aplikovat pouze nařízení (ES) č. 1998/2006  ze dne 15. prosince 2006 
o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu 
podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v  období tří fiskálních let přesáhnout částku 200 000 EUR. Do 
výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku poskytnuté podpory de minimis bez ohledu na jejich 
cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se nezapočítávají podpory povolené na základě blokových 
výjimek). 
Strop ve výši 200 000 EUR je vyjádřen jako hotovostní dotace. Všechny uvedené částky jsou v hrubé podobě, 
tzn. před přímým zdaněním. Pomoc splatná v několika splátkách musí být diskontována na hodnotu v době 
nabídky pomoci.  

 
Projekty z oblasti obnovy a rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch zaměřené na rozvoj cykloturismu 
a obnovu stávající sítě a budování nových turistických tras nebudou zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování EU.  V případě budování specifické doprovodné infrastruktury, budování infrastruktury 
mimo rekreační střediska a u některých projektů z oblasti podpory revitalizace kulturně-historických a 
technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska cestovního ruchu jiţ riziko poskytnutí veřejné 
podpory hrozí. V takových případech se aplikuje bloková výjimka dle Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. 
října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, nebo bude poskytnuta 
podpora de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006  ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis. 
 
Projekty z oblasti podpory zajištění dostupnosti turistických atraktivit nebudou zakládat veřejnou podporu dle čl. 
107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, pokud např. silnice nebo zázemí pro turisty budou přístupné všem na 
základě nediskriminačního přístupu a jejich uţívání nebude zpoplatněno. V opačném případě bude aplikována 
bloková výjimka dle Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článku 87 a 88 Smlouvy na 
vnitrostátní regionální investiční podporu, nebo bude poskytnuta podpora de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006  ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 
 
U projektů z oblasti tvorby a propagace infrastruktury cestovního ruchu nebude ve většině případů hrozit riziko 
poskytnutí veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Pokud ovšem podpora projektu 
veřejnou podporu zakládat bude, aplikuje se nařízení Komise (ES) č. 1998/2006  ze dne 15. prosince 2006 o 
pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 
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8.1.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými, neziskovými 

a soukromými subjekty.  
 
Individuálním projektem předkládaným veřejnými, neziskovými a soukromými subjekty je konkrétní ucelený 
projektový záměr, který předkládá ţadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu.  

Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod. 

8.1.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 12 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

počet region 0 120 

61 01 10 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras celkem 

km region 0 20 

Indikátory výsledku 

52 02 12 

NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených prac. míst v 
rámci projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

počet Region 0 60 

63 05 02 
Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování 

počet ČSÚ 3 728 385 3 793 385 

63 01 00 
Počet nově vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných lůţek celkem 

počet  region 0 450 

63 22 00 
Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

počet region 0 10 

 
 
Doplňkové indikátory 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 30 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 30 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 9 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 9 
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63 25 10 
Počet nových a zrekonstruovaných 
sportovně rekreačních zařízení 
celkem 

počet region 0 15 

63 21 11 
Přírůstek trţeb subjektů, které 
získaly podporu 

% region 0 20 

63 31 12 
Počet nově vybudovaných atraktivit 
CR 

počet region 0 15 

63 31 13 
Délka nově vybudovaných 
turistických tras 

km region 0 20 

63 31 14 

Vybudování nového přístupu 
k atraktivitě CR nebo vybudování 
nové parkovací kapacity ve středisku 
CR  

počet region 0 10 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 30 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 4 376 796 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

8.1.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

8.1.H Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

39
 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

                                                      
39

 V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, 

musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
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Dobrovolné svazky obcí §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

Nestátní neziskové organizace 
(zahrnují: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace) 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboţenských společnostech) ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve 
znění pozdějších předpisů 

Zájmová sdružení právnických osob §20f aţ §20i občanského zákoníku                                                                                                                                                                                                                                      

Podnikatelské subjekty  

Podpora se poskytuje podnikatelům 
s podnikatelskou historií i bez ní, pokud je 
místem realizace jejich projektů obec nad 
2 000* obyvatel. Je-li místem realizace 
projektu obec do 2 000 obyvatel, 
poskytuje se podpora pouze 
podnikatelům, kteří mají uzavřeno 
účetnictví minimálně za poslední 2 účetní 
roky. Podpora se nevztahuje na 
podnikatelské subjekty, které provozují 
zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na 
soukromé zemědělce, kteří jsou zapsání 
do evidence podle zvláštního předpisu. 

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Příloha č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o pouţití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 
a středního podnikání;  

* U liniových staveb (např. cyklotrasy) je místem realizace obec, na jejímž 
katastrálním území se nachází převažující část stavby. 

8.1.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé regionu a pracující v regionu 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 

 Místní podnikatelé a další subjekty zajišťující sluţby 

 Subjekty působící v neziskovém sektoru, profesní sdruţení, obce a svazky obcí 

8.1.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje  
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 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů, 

 nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV), 

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby),  

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
40

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T),  

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  
 

Vedlejší způsobilé výdaje (do 10 % CZV) 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity,  

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 propagace projektu, 

 pro aktivity zabývající se tvorbou produktů jsou způsobilými výdaji: 
- osobní náklady, 
- reţijní náklady, 
- cestovní náhrady, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  
 

U projektů zakládajících veřejnou podporu financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální 
investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nelze zahrnovat do způsobilých výdajů ţádné typy 
vedlejších způsobilých výdajů a zároveň výdaje na pořízení projektové dokumentace k projektu (dokumentace 
přípravu a realizaci stavby ani zpracování ţádosti o poskytnutí dotace). 

 Individuální projekty, předkládané veřejnými a neziskovými subjekty, kde minimální přípustná výše 
celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 mil Kč. 

 Individuální projekty na podporu soukromých podnikatelských subjektů podnikajících v cestovním ruchu 
s minimální přípustnou výší celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 mil Kč.  

8.1.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

8.1.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 

                                                      
40

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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8.2 Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR  

8.2.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Trvalý zájem turistů o region zajištěný koordinovaným rozvojem a propagací místních produktů 
cestovního ruchu 

Operační cíle:  

 Kvalitní marketing a propagace produktů cestovního ruchu v regionu 

 Funkčně provázané informační systémy a koordinace cestovního ruchu v regionu 

 Efektivní zavádění nových atraktivních produktů cestovního ruchu 

8.2.B Specifikace oblasti podpory  

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zvýšit kvalitu sluţeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace. 
Podpora v rámci této oblasti podpory se bude týkat především činnosti a rozvoje organizací cestovního ruchu 
(destinačního managementu), realizace partnerství v cestovním ruchu a podpory marketingových aktivit CR. 
Nedílnou součástí je rovněţ podpora budování, rozvoje a vzájemného propojování informačních systémů 
v turistických regionech na území regionu soudrţnosti Severovýchod. V rámci níţe uvedených aktivit budou také 
podpořeny projekty zaměřené na zpracování různých podkladových materiálů analytického nebo koncepčního 
charakteru nezbytných pro plánování v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Tato oblast podpory je také logicky 
provázána prostřednictvím aktivity týkající se zavádění nových produktů a programů CR s Oblastí podpory 3.1. 

Obdobně jako u Oblasti podpory 3.1 je i přes deklarovanou plošnou podporu v rámci celého území vhodné 
veřejnou podporu v rámci této oblasti podpory směřovat především do oblastí, kde je málo diverzifikovaný 
potenciál pro ekonomický rozvoj a přitom zároveň vysoký potenciál pro rozvoj CR. Obdobně jako u Oblasti 
podpory 3.1 však nelze a není vhodné předem striktně vymezovat konkrétní území pro směřování podpory. 
V rámci této Oblasti podpory lze také dosáhnout významného rozvojového efektu pomocí níţe uvedených 
„měkkých“ forem podpory zejména u území s diverzifikovaným potenciálem ekonomického rozvoje, kde není CR 
klíčovým zdrojem růstu. Relevantní pro tato území jsou zejména podporované aktivity realizovatelné v rámci 
organizace CR - destinačního managementu (analýza poptávky, marketing, nabídka produktů apod.). Podpora 
bude prioritně zaměřena na projekty vzniklé na bázi integrovaného přístupu. 

 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Smyslem je v prvé řadě zefektivnit stávající systémy marketingu a koordinace rozvoje cestovního ruchu. 
Veřejnou podporu v rámci této oblasti podpory je vhodné směřovat především do oblastí, kde je málo 
diverzifikovaný potenciál pro ekonomický rozvoj a přitom zároveň vysoký potenciál pro rozvoj CR. Podporované 
aktivity by měly mít jasný ekonomický dopad spočívající především v přilákání návštěvníků z ostatních regionů 
ČR a ze zahraničí. 
 

Zaměření oblasti podpory 

Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR 

Pro určování směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu turistických oblastí a turistických regionů na území NUTS 
II Severovýchod bude podporováno: 
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 zpracování různých analytických a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu (marketingové 
studie, generely a koncepce rozvoje CR, apod.), 

 projekty týkající se identifikace a monitorování indikátorů, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj 
cestovního ruchu. 

 

Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu 

V rámci tohoto zaměření je to podpora: 

 projektů zaměřených na vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru v rámci úzké spolupráce relevantních subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu, 

 vzniku a dalšího rozvoj organizací cestovního ruchu (destinační management) zajišťujících koordinaci 
dlouhodobě udrţitelného rozvoje cestovního ruchu. 

 

Marketingová podpora cestovního ruchu 

V rámci tohoto zaměření je to podpora: 

 tvorby materiálů na prezentaci a propagaci turistických oblastí a regionů, 

 realizace informačních kampaní (včetně účastí na veletrzích cestovního ruchu), které výrazně přispějí 
k zviditelnění regionu a jeho produktů cestovního ruchu. 

 

Budování a rozvoj informačních systémů CR 

Pro koordinované informování o nabídce CR v regionu NUTS II Severovýchod je podporováno: 

 budování vzájemně propojených regionálních informačních systémů, zahrnujících širší škálu 
subsystémů, jako je např. systém značení turistických cílů, síť informačních center, rezervační systém, 
informační sluţby v síti internet. 

 

Podpora produktů a programů CR 

Produkt cestovního ruchu neboli balíček sluţeb je ucelená a provázaná nabídka určená k prodeji (tj. zájezd 
cestovní kanceláře). Program cestovního ruchu je částečně obdobou produktu, jde však pouze o jakési 
doporučení nebo inspiraci pro návštěvníka. Není vytvořen balíček sluţeb určený k prodeji a koupi, nejsou 
vytvořeny smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem balíčku (CK) a poskytovatelem jednotlivých zahrnutých 
sluţeb, není stanovena cena. Vytvoření produktu cestovního ruchu je tedy zjevně výrazně náročnější. 

Základem vytvoření nabídky nového produktu cestovního ruchu a jeho uvedení na trh je nápad, nalezení cílové 
skupiny tvořící poptávku, nalezení fyzických podmínek pro realizaci daného produktu, nalezení vhodné 
distribuční cesty a realizace související propagace. Jsou podporovány veškeré neinvestiční akce spočívající v: 

 realizaci jednotlivých fází tvorby produktů resp. programů cestovního ruchu, 

 rozšiřování a zkvalitňování jiţ existujících produktů cestovního ruchu, především na podporu marketingu 
a propagace, 

 tvorba analytických materiálů např. pro průzkum poptávky nebo vyuţívání informačních systémů pro 
propagaci nového produktu. 

8.2.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
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způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 
 
55    Propagace přírodního bohatství 
56    Ochrana a rozvoj přírodního dědictví 
57    Jiná podpora zlepšení sluţeb cestovního ruchu 
58    Ochrana a zachování kulturního dědictví 

8.2.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů, obcí a nestátních neziskových 
organizací. 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

41
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní veřejné zdroje), v návaznosti na 

poskytnuté zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých 
výdajů projektů.  

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdy projekty předkládají 
veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastní zdroje ţadatele zároveň veřejné 
zdroje ČR. 

Veřejná podpora 

Riziko poskytnutí veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU hrozí v této oblasti podpory 
minimálně. Pokud by ovšem dotace přesto zakládala veřejnou podporu, bude postupováno v souladu 
s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) 
nesmí v  období tří fiskálních let přesáhnout částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny 
všechny podniku poskytnuté podpory de minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de 
minimis se nezapočítávají podpory povolené na základě blokových výjimek). 

                                                      
41

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 

 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 92 ~ 

8.2.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými a neziskovými subjekty.  
Individuálním projektem předkládaným veřejnými a neziskovými subjekty je konkrétní ucelený projektový 
záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu.  

Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod. 
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8.2.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 12 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

počet region 0 178 

Indikátory výsledku 

52 02 12 

NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených prac. míst v 
rámci projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

počet Region 0 15 

63 05 02 
Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování 

počet  ČSÚ 3 728 385 3 793 385 

 
 
Doplňkové indikátory 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 7 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 8 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro muţe 

počet region 0 1 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro ţeny 

počet region 0 1 

63 21 01 
Počet nově vzniklých subjektů 
zabývajících se sluţbami v cestovním 
ruchu 

počet region 0 20 

ROP SV 

51 62 

Počet vytvořených analytických nebo 
strategických dokumentů v oblasti CR 
nebo realizovaných projektů týkajících 
se identifikace a monitorování 
indikátorů, které mají bezprostřední 
vazbu na rozvoj cestovního ruchu 

počet region 0 20 

63 31 01 
Počet vytvořených propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní 
ruch 

počet region 0 8 

ROP SV 

63 31  

Počet vytvořených produktů pro 
orientaci a směrování návštěvníků 

počet region 0 20 

63 21 11 
Přírůstek trţeb subjektů, které získaly 
podporu 

% region 0 20 

ROP SV Počet nově vytvořených produktů CR počet region 0 10 
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07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 30 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 380 591 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

8.2.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

8.2.H Příjemci  

Příjemce  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Obce 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi

42
 

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Dobrovolné svazky obcí §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

Nestátní neziskové organizace 
43

(zahrnují: občanská sdruţení, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, nadace) 

Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského 
vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboţenských společnostech) ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 

                                                      
42

   V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo 

krajem, musí být ţadatelem vţdy zřizovatel (obec, kraj). 
 
43

 Nestátní neziskové organizace musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
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zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve 
znění pozdějších předpisů 

Zájmová sdružení právnických osob
44

 §20f aţ §20i občanského zákoníku                                                                                                                                                                                                                                      

8.2.I Cílové skupiny 

 Obyvatelé regionu a pracující v regionu 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 

 Místní podnikatelé a další subjekty zajišťující sluţby 

 Subjekty působící v neziskovém sektoru, profesní sdruţení, obce a svazky obcí 

8.2.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje 

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 2 % CZV, 

 základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu 
a jsou součástí rozpočtu),  

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how),  

 informační a navigační systémy, 

 osobní náklady, 

 reţijní náklady, 

 cestovní náhrady, 

 operativní leasing, 

 nákup sluţeb – marketing cestovního ruchu, 

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV): 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity, 

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb – konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci 
výběrových řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 1 mil. Kč. 
 
Operační program je financován pouze z ERDF. Kříţové financování dává moţnost doplňkovým způsobem 
v rámci limitu 9 % příspěvku Společenství na prioritní osu financovat opatření (aktivity) spadající do oblasti ESF, 
pokud jsou taková opatření (aktivity) nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Při 
aplikaci kříţového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny pro kříţové financování na programové 
období 2007-2013“ vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodrţena příslušná ustanovení nařízení EU. 
 
Podpora (kříţového financování) je směřována do těchto priorit: 
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 Zájmová sdruţení právnických osob musí splňovat definici veřejnoprávního subjektu. 
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 posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných sluţeb, na regionální a místní 
úrovni a případně téţ sociálních partnerů a nevládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení 
právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, 
vzdělávání, sociálních věcí, ţivotního prostředí a soudnictví.  

 
 Kříţové financování můţe být vyuţito na aktivity: 
 
 

  vzdělávací aktivity související s potřebou rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu (především 
vzdělávání aktérů cestovního ruchu). 

 
Jiţ v ţádosti o poskytnutí dotace si ţadatel zvolí moţnost kříţového financování, resp. aktivity, které budou 
v rámci kříţového financování realizovány. Potřebnost a relevance těchto aktivit bude posouzena při hodnocení 
projektu a v případě, ţe budou odsouhlaseny a projekt vybrán k financování, bude finanční alokace na tyto 
aktivity uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vývoj čerpání v rámci kříţového financování ţadatel uvede 
v kaţdé monitorovací zprávě s ţádostí o platbu, kde bude sledováno nepřekročení stanoveného limitu příspěvku 
Společenství.   

8.2.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

8.2.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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9 Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí 

Globální cíl prioritní osy Rozvoj podnikatelského prostředí 

 Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice 

Tato prioritní osa je koncipována jako důleţitý nástroj pro zlepšování podnikatelského prostředí v regionu. Její 
dvě oblasti podpory byly navrţeny jako podpory do zlepšení infrastruktury pro podnikání a podpory rozvoje 
spolupráce firem se vzdělávacími institucemi a úřady práce.  
Soustředěné úsilí je věnováno podpoře investic, jejichţ výsledkem bude nové či obnovené vyuţití v současnosti 
nevyuţitých nebo málo vyuţitých areálů a objektů, v řadě případů zdevastovaných za účelem podpory nových 
ekonomických aktivit a zvyšování zaměstnanosti. Součástí úsilí je zlepšování prostředí pro lepší a snazší 
pracovní uplatnění absolventů škol.    

Prioritní osa rozvíjí globální specifický cíl 4 ROP „Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice“ a je dále 
rozvíjena prostřednictvím dvou specifických cílů: 

Specifické cíle prioritní osy Rozvoj podnikatelského prostředí 

 Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí 

 Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti 
komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje 

Specifický cíl – Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských 
nemovitostí 

K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do napojení lokalit určených pro podnikatelské vyuţití na tzv. 
síťovou infrastrukturu a rekonstrukce zanedbaných a nevyuţitých objektů a areálů, které je moţné vyuţít pro 
podnikatelské účely. Specifický cíl prioritní osy je naplňován Oblastí podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury 
pro podnikání. 

Specifický cíl – Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti 
komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje 

K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány investice do infrastruktury určené pro vzdělávání absolventů škol za 
účelem zlepšení fyzických podmínek pro praktickou výuku a rozšíření moţností pro získávání v praxi 
vyuţitelných znalostí a dovedností. Další oblastí podpory jsou investice související se zvýšením inovačního 
potenciálu regionu jako nezbytné podmínky pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Specifický cíl prioritní osy je 
naplňován 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. 



 

 

~ 98 ~ Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

9.1 Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

9.1.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity  

Operační cíle:  

 Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu    

 Využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP  

9.1.B Specifikace oblasti podpory  

Oblast podpory rozvíjí specifický cíl prioritní osy „Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje 
podnikatelských nemovitostí“. V rámci této oblasti podpory bude podporována regenerace a revitalizace tzv. 
brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných území určených územními plány měst a obcí k rozvoji 
podnikatelských aktivit. Součástí zaměření oblasti podpory jsou investice do napojení těchto nemovitostí a dále 
malých rozvojových průmyslových zón a lokalit na navazující dopravní a technickou infrastrukturu.        
 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Účelem oblasti podpory je prostřednictvím investic do podnikatelské a související infrastruktury zvýšit atraktivitu 
měst a obcí pro podnikání a investice, a tím zlepšit ekonomické postavení regionu. Zajištění kvalitní 
infrastruktury pro podnikání je nezbytnou podmínkou pro zvýšení podnikatelských investic a vytvoření příznivých 
podmínek pro aktivity stávajících či zcela nových firem v regionu. Podporou investic v lokalitách typu brownfields 
dojde k zvýšení přitaţlivosti řady měst pro podnikatelské investice a aktivity s navazujícím rozvojem 
subdodavatelských vztahů. Přímým efektem bude zvýšení zaměstnanosti v regionu a růst koupěschopné 
poptávky.    

Oblast podpory přispívá k řešení některých problematických oblastí ţivota obyvatel ve městech a na venkově 
prostřednictvím obnovy jejich zanedbaných částí, které ztratily v minulých letech své původní vyuţití. 
Prostřednictvím rekonstrukcí a následného oţivení starých nevyuţívaných objektů a areálů uvnitř 
urbanizovaných území měst a obcí dojde k zvýšení celkové přitaţlivosti pro ţivot obyvatel.   

I kdyţ podpory nejsou primárně určeny k rozvoji konkrétních podnikatelských aktivit, je moţné očekávat, ţe 
dojde k nárůstu rozsahu a struktury výrobků a sluţeb uváděných na trh. Nezanedbatelným přínosem bude 
nárůst zaměstnanosti v místech realizace projektů.    

 

Zaměření oblasti podpory 

Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit  

Tato oblast je zaměřena na podporu investičních projektů, jejichţ cílem je regenerace a revitalizace brownfields 
nacházejících se uvnitř urbanizovaných území určených územními plány měst a obcí k rozvoji podnikatelských 
aktivit. 

Podpora je vymezena rozlohou brownfields, velikostí obce, kde se nemovitost nachází, a druhem ekonomických 
činností, které v nich budou následně provozovány. Předmětem podporované celkové regenerace a revitalizace 
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budou všechny typy brownfields s následným vyuţitím pro soustavnou podnikatelskou činnost nebo rozšíření 
občanského vybavení

45
 vyjma: 

 brownfields s budoucím vyuţitím OKEČ 15 - 37 nebo se bude jednat o strategické sluţby či 
technologická centra (bliţší vymezení v OP PI, podprogramech Nemovitosti, ICT a strategické sluţby

46)
 

a činnosti zemědělského charakteru,  

 brownfields o rozloze do 5 ha, v nichţ byla v minulosti provozována zemědělská činnost, a nacházejí se 
v obcích do 2 000 obyvatel, 

 brownfields s budoucím vyuţitím pro cestovní ruch. 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 investice do nové výstavby a stavebních rekonstrukcí objektů včetně nezbytných nástaveb a přístaveb, 

 investice do rekonstrukce a nebo vybudování vnitřních komunikací,  

 investice do rekonstrukcí a nebo vybudování  páteřní kanalizace a vodovodu, plynovodních a elektro 
přípojek, regulačních stanic, trafostanic a dalšího příslušenství nezbytného pro provoz objektů, 

 investice do napojení objektů a reálů na dopravní a technickou infrastrukturu,  

 investice do úprav bezprostředního okolí objektů či areálů. 

V rámci výběru konkrétních projektů určených pro financování budou upřednostněny ty projekty, které budou 
řešit oblast regenerace a revitalizace objektů a areálů komplexně (celkové podstatné zlepšení stávající situace 
ve všech směrech) s cílem maximálního vyuţití těchto prostor pro podnikatelské aktivity.    

Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu 

Tato oblast je zaměřena na podporu investičních projektů, jejichţ cílem je zlepšit napojení průmyslových zón 
a menších lokalit na stávající páteřní dopravní a technickou infrastrukturu.  

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 investice do dopravního napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 
5 ha na páteřní komunikace. Předmětem podpory je vybudování a nebo rekonstrukce silničních 
komunikací, obchvatů a parkovacích ploch, 

 investice do napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na 
technickou infrastrukturu. Předmětem podpory je vybudování a nebo rekonstrukce páteřní kanalizace 
a vodovodu, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice ad.  
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 Občanské vybavení – dle ust. § 2 odst. 1 písm. k) bod 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon zahrnuje stavby, zařízení a pozemky 
slouţící například pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodinu, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva. Pod sluţbami občanského vybavení v souladu se zněním stavebního zákona je tedy třeba rozumět sluţby poskytované 
subjekty jako jsou např.: 

- školy všech typů, mateřské školy, 
- sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, 
- ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládeţ, jesle, dětské domovy, 
- nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, 
- kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, 
- správní úřady. 

 
46

 Strategickými sluţbami se v tomto programu rozumí vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány 
na principu outsourcingu, vyznačující se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním 
zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených sluţeb, centra zákaznické podpory a high-tech opravárenská centra. 
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9.1.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu.  

Kategorie   Název 

05    Pokročilé podpůrné sluţby pro podniky a skupiny podniků 
08    Ostatní investice do podniků 
09  Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních 

podnicích 
50    Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy 
68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 

9.1.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektů. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

47
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní veřejné zdroje), v návaznosti na 

poskytnuté zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých 
výdajů projektů.  

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů (soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Míra spolufinancování z prostředků EU (SF) bude v novém programovém období 2007 - 2013  vztahována 
pouze  ke způsobilým veřejným výdajům.  

Veřejná podpora 

Ve většině případů bude poskytnutá pomoc (dotace) kvalifikována jako veřejná podpora dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU, tj. bude splňovat všechny definiční znaky veřejné podpory v tomto článku uvedené, a 
proto bude nutno tuto pomoc poskytnout v rámci blokové výjimky „regionální investiční podpora“ dle nařízení 
(ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční 
podporu. Dle regionální mapy intenzity veřejné podpory schválené pro Českou republiku na období 2007 – 2013 

                                                      
47

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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nepřesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40% způsobilých výdajů pro velké podniky, 50% pro střední 
podniky a 60% pro malé podniky.  

Nelze-li pomoc (dotaci) poskytnout v souladu s nařízením (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití 
článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, je moţné postupovat dle nařízení Komise 
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Celková 
výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva EU) nesmí v období tří 
fiskálních let přesáhnout částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku 
poskytnuté podpory de minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se 
nezapočítávají podpory povolené na základě blokových výjimek). 

Strop ve výši 200 000 EUR je vyjádřen jako hotovostní dotace. Všechny uvedené částky jsou v hrubé podobě, 
tzn. před přímým zdaněním. Pomoc splatná v několika splátkách musí být diskontována na hodnotu v době 
nabídky pomoci.  

9.1.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými soukromými subjekty.   
 
Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod. 

9.1.F Indikátory a jejich kvantifikace 

 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 31 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj podnikatelského prostředí 

počet region 0 28 

51 61 21 
Celkové realizované výdaje na 
vytváření průmyslových zón a 
revitalizaci brownfields 

tis.Kč region 0 728 000 

Indikátory výsledku 

52 02 21 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na rozvoj 
podnikatelského prostředí celkem 

počet region 0 62 

65 20 00 
Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem 

ha region 0 35 

 
 
Doplňkové indikátory 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 31 
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52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 31 

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 3 

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0 3 

65 20 03 
Plocha nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných objektů v rámci 
brownfields 

m
2
 region 0 24 000 

71 11 00 
Plocha nově vytvořených a 
zainvestovaných průmyslových zón 

ha region 0 10 

22 01 00 
Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady 

počet region 0 20 

ROP SV 

71 20 

Očekávaný nárůst obratu 
podpořených subjektů 

% region 100 115 

65 20 10 
Délka rekonstruovaných popř. nově 
vybudovaných vnitřních komunikací 
v rámci brownfields 

km region 0 2 

65 20 04 
Upravená plocha v bezprostředním 
okolí areálů a objektů brownfields 

ha region 0 3 

65 20 11 

Délka rekonstruovaných popř. nově 
vybudovaných komunikací 
napojujících brownfields nebo 
průmyslové zóny do 5 ha na páteřní 
komunikace 

km region 0 2 

36 01 00 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na zvýšení kapacit pro 
výrobu energie z OZE a úspory 
energie 

počet region 0 1 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 8 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 735 233 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

9.1.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 
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9.1.H Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Podnikatelské subjekty 

malé a střední podniky (MSP)   

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Příloha č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o pouţití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 
a středního podnikání; 

9.1.I Cílové skupiny 

 Podnikatelské subjekty 

 Města a obce, na jejichţ území se nacházejí zóny a brownfields 

 Zaměstnanci firem působících v nových zónách a rekonstruovaných objektech 

9.1.J Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje 

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV, 

 nákup staveb, 

 nákup pozemků (do 10 % CZV), 

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby), 

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
48

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou 
součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV) 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity, 

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč. 

                                                      
48

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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9.1.K Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

9.1.L Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 

9.2 Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními 
školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a 
úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 

9.2.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Zlepšit spolupráci regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné 
uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj inovačních aktivit 

Operační cíle:  

 Zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol 

 Zvýšit účast veřejné správy a dalších klíčových aktérů na inovačních aktivitách v regionu 

9.2.B Specifikace oblasti podpory 

Oblast podpory rozvíjí specifický cíl prioritní osy „Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe vyuţít 
potenciál regionu v oblasti komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje“. Smyslem oblasti podpory je usnadnit 
absolventům škol první vstup do zaměstnání a tím sníţit jejich nezaměstnanost z důvodu chybějících znalostí 
a dovedností. Řešením je propojení výuky a praxe a získání pracovních zkušeností ještě před ukončením školy.  
Součástí zaměření oblasti podpory je také zvýšení rozsahu a kvality komerčního vyuţití výstupů výzkumu 
a vývoje v regionu, a to formou tvorby inovačních strategií, navazováním uţší spolupráce výzkumných 
a vývojových organizací a firem.  

Účelem podpor je prostřednictvím investic do vzdělání a inovací lépe vyuţít ekonomický potenciál regionu, zvýšit 
výkonnost a konkurenceschopnost regionu. 

 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Zlepšením materiálně technického vybavení pro praktickou výuku absolventů škol budou vytvořeny předpoklady 
pro změnu současného stavu výuky spočívajícího v zastaralých nevyhovujících prostorách a starému vybavení 
učeben. Rekonstrukcí prostor, nákupem nových moderních strojů, přístrojů a vybavení učeben dojde k vytvoření 
příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky a získávání nových znalostí a dovedností. 

Oblast podpory také přispívá k vytváření podmínek pro rozvoj inovativního podnikání, jehoţ potenciál není 
v současnosti příliš vyuţit, a to formou tvorby koncepčních dokumentů s vyuţitím spolupráce kraje a dalších 
institucí a firem schopných komerčně vyuţít inovace. Zaloţením spolupráce dojde k synergiím ze sdílení 
informací, zkušeností a finančních, lidských a materiálových zdrojů. Rozvoj inovací podpořený kraji vytvoří 
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základnu pro uţší spolupráci všech zainteresovaných subjektů a zároveň umoţní nastartovat proces praktického 
vyuţití inovací v daleko širším rozsahu.        

9.2.C Zaměření oblasti podpory 

Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť 
určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností  

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, 
které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností (interiérové vybavení, počítačová 
technika apod.); 

 investice do vybavení učeben, případně dalších prostor určených pro praktickou výuku na školách 
a učilištích, strojním a přístrojovým vybavením souvisejícím přímo se získáváním praktických 
dovedností; 

 investice do rekonstrukce sociálního zázemí a dalších souvisejících prostor nezbytných pro výuku 
a získávání praxe; 

 investice do rekonstrukcí, případně nástaveb, přístaveb budov (nikoli do výstavby nových budov), 
určených výhradně pro potřeby výuky a získávání praktických znalostí a dovedností. 

V rámci výběru konkrétních projektů určených pro financování budou upřednostněny ty projekty, které budou 
řešit oblast zlepšování praktického vyučování a získávání praktických znalostí a dovedností komplexně (celkové 
podstatné zlepšení stávající situace ve všech směrech) s cílem maximálního vyuţití rekonstruovaných či nových 
kapacit.    

 

Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 přípravu a následnou realizaci inovačních strategií krajů; 

 přípravu a následnou realizaci sektorových či tematických inovačních strategií krajů a jejich partnerů; 

 investice do přípravy a realizace pilotních inovativních projektů spočívajících v nákupu a nebo výroby 
strojního a přístrojového vybavení, informačních a komunikačních technologií, softwaru, materiálně-
technického vybavení prostorů přímo souvisejících s realizací projektu;                

9.2.D Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie pomoci ze strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013 jsou stanoveny přílohou č. II. 
prováděcího nařízení o detailních pravidlech pro aplikaci všeobecného nařízení a sestávají z věcného vymezení 
způsobilé oblasti podpory a příslušného kódu. Kaţdá oblast podpory můţe zahrnovat jednu nebo více kategorií 
v závislosti na specifických / operačních cílech oblasti podpory. 

Kategorie   Název 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky 
navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi 
postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými 
středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické 
parky, technická střediska atd.) 
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05    Pokročilé podpůrné sluţby pro podniky a skupiny podniků 
09  Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních 

podnicích 
68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 
72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního 
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování 
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní 
ekonomiku     

75 Vzdělávací infrastruktura  

9.2.E Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtů krajů.  

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 
projektu. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá 
metodou finanční mezery

49
. Míra spolufinancování ze zdrojů ČR (národní veřejné zdroje), v návaznosti na 

poskytnuté zdroje strukturálních fondů, musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých 
výdajů projektů.  

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů; v řadě případů bude vlastní 
spolufinancování hrazeno rovněţ z veřejných zdrojů ČR (v případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní 
subjekty nebo jimi zřizované organizace), v ostatních případech půjde o soukromé zdroje podnikatelských 
subjektů). 

Veřejná podpora 

Přestoţe se podpora bude týkat pouze veřejných subjektů a středních škol na regionální úrovni, nelze vyloučit 
riziko výskytu veřejné podpory. V takovém případě by dotace byla poskytnuta jako tzv. podpora de minimis 
v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006  o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 
Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku (tj. podniku ve smyslu práva ES) nesmí v období 
tří fiskálních let přesáhnout částku 200 000 EUR. Do výpočtu tohoto stropu musí být započteny všechny podniku 
poskytnuté podpory de minimis bez ohledu na jejich cíl nebo podobu (do výpočtu podpory de minimis se 
nezapočítávají podpory povolené na základě blokových výjimek). 

                                                      
49

 viz Guidance on the methodology for carrying out the cost-benefit analysis. Information note nº 64 
 
 Krok 1. Určení míry spolufinancování (R): 
 R = Max EE/DIC, 

- Max EE je maximální výše způsobilých výdajů = DIC-DNR (finanční mezera) ( článek 54 odst. 2), 

- DIC jsou diskontované investiční výdaje, 

- DNR jsou diskontované čisté příjmy = diskontované příjmy – diskontované provozní výdaje + diskontovaná zbytková 
hodnota. 

Krok 2. Určení částky - decision amount (DA), na kterou se uplatňuje míra spolufinancování na prioritní osu  (Čl. 40 odst. 2): 
 DA = EC*R, 

- EC jsou způsobilé výdaje.   
Krok 3. Určení (maximálního) grantu EU: 
 EU grant = DA*Max CRpa,  

- Max CRpa je maximální míra spolufinancování pro prioritní osu příslušného operačního programu (Čl. 51). 
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Strop ve výši 200 000 EUR je vyjádřen jako hotovostní dotace. Všechny uvedené částky jsou v hrubé podobě, 
tzn. před přímým zdaněním. Pomoc splatná v několika splátkách musí být diskontována na hodnotu v době 
nabídky pomoci.  

9.2.F Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými subjekty.  
 
Strukturální fondy mohou podpořit nástroje finančního inţenýrství, které zajišťují iniciativy Jessica a Jaspers pro 
přípravu a k financování projektů měst, obcí, svazků obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci ROP 
Severovýchod. 

9.2.G Indikátory a jejich kvantifikace 

 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 31 00 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj podnikatelského prostředí 

počet region 0 18 

Indikátory výsledku 

52 02 21 
NSRR, CORE 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na rozvoj 
podnikatelského prostředí celkem 

počet region 0 8 

 
 
Doplňkové indikátory 
 

52 01 01 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro muţe 

počet region 0 4 

52 01 02 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro ţeny 

počet region 0 4  

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
muţe 

počet region 0 1  

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst 
pro znevýhodněné skupiny - pro 
ţeny 

počet region 0  1 

75 01 11 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst pro učně 

počet region 0  25 

65 12 06 
Plocha rekonstruovaných budov, 
nástaveb či přístaveb souvisejících s 
výukou a získávání praxe  

m
2
 region 0 750 

ROP SV Investice do vybavení strojním 
a přístrojovým zařízením ve školách 

Kč region 0 25 000 000 
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71 61 a učilištích 

71 12 03 

Počet realizovaných inovačních 
strategií kraje, sektorových a 
tématických inovačních strategií 
kraje a pilotních inovativních 
projektů  

počet region 0 3 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 5 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

tis. Kč region 0 129 747 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

 

9.2.H Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 
 
 

9.2.I Příjemci  

Příjemci  Odkaz na legislativu 

Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

Organizace zřizované nebo zakládané 
kraji

50
  

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít 
zakladatel (kraj nebo obec) většinový majetkový podíl 
v organizaci. 

Střední školy §8zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů  

9.2.J Cílové skupiny 

 Absolventi vzdělávacích institucí (učni a studenti)  

 Podnikatelské subjekty vyţadující praktické dovednosti u absolventů škol   

                                                      
50

   V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované krajem, musí být 

ţadatelem vţdy zřizovatel (kraj). 
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 Vzdělávací instituce   

9.2.K Způsobilé výdaje 

Hlavní způsobilé výdaje  

 nákup sluţeb - projektová dokumentace max. 5 % CZV u stavebních projektů a 2 % u ostatních 
projektů, 

 stavební a technologická část stavby, (vyjma odstranění stavby), 

 technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační
51

, plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, 
vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), 

 základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu 
a jsou součástí rozpočtu),  

 pořízení strojů a zařízení (vč. výpočetní techniky; vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how,…),  

 nákup sluţeb - zpracování regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů, 

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 5 % CZV) 

 výdaje na dodrţení pravidel publicity, 

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu), 

 nákup sluţeb - konzultační sluţby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci výběrových 
řízení, 

 DPH vztahující se k vedlejším způsobilým výdajům (za podmínky, ţe příjemce plnění nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu).  

 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 500 tis. Kč. 
 
Operační program je financován pouze z ERDF. Kříţové financování dává moţnost doplňkovým způsobem 
v rámci limitu 9 % příspěvku Společenství na prioritní osu financovat opatření (aktivity) spadající do oblasti ESF, 
pokud jsou taková opatření (aktivity) nezbytná pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Při 
aplikaci kříţového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny pro kříţové financování na programové 
období 2007-2013“ vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodrţena příslušná ustanovení nařízení EU. 
 
Podpora (kříţového financování) je směřována do těchto priorit: 

 zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, podniků a podnikatelů s cílem zlepšit předjímání hospodářských 
změn a jejich dobré zvládnutí, 

 posílení lidského kapitálu zejména podporou reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, 

 posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných sluţeb, na regionální a místní 
úrovni a případně téţ sociálních partnerů a nevládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení 
právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, 
vzdělávání, sociálních věcí, ţivotního prostředí a soudnictví, 

  zlepšení přístupu k zaměstnání a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do 
trhu práce, předcházení nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti 
mládeţe, podpora aktivního stáří a delšího pracovního ţivota a zvyšování účasti na trhu práce. 

                                                      
51

 S výjimkou splaškové kanalizace. 
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  Kříţové financování můţe být vyuţito na aktivity: 

 vzdělávací a sociální aktivity doprovázející investice do infrastruktury 
 
Jiţ v ţádosti o poskytnutí dotace si ţadatel zvolí moţnost kříţového financování, resp. aktivity, které budou 
v rámci kříţového financování realizovány. Potřebnost a relevance těchto aktivit bude posouzena při hodnocení 
projektu a v případě, ţe budou odsouhlaseny a projekt vybrán k financování, bude finanční alokace na tyto 
aktivity uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vývoj čerpání v rámci kříţového financování ţadatel uvede 
v kaţdé monitorovací zprávě s ţádostí o platbu, kde bude sledováno nepřekročení stanoveného limitu příspěvku 
Společenství.   
 

9.2.L Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

9.2.M Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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10 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

Globální cíl prioritní osy Technická pomoc 

 Zajistit aktivity spojené s realizací a řízením regionálního operačního programu a posílit 
absorpční kapacitu území NUTS II Severovýchod 

 
Prioritní osa je rozvíjena prostřednictvím 2 specifických cílů, jejichţ zaměření zastřešuje aktivity realizovatelné 
v rámci této prioritní osy. 
 

Specifické cíle prioritní osy Technická pomoc 

 Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace 
programu 

 Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu  
 

10.1 Oblast podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s realizací a řízením 
ROP 

10.1.A Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Efektivní a výkonná správa programu, jejím účelem bude úspěšná realizace programu   

Operační cíle:  

 Pořízení vybavení potřebného pro řízení a implementaci operačního programu. 

 Tvorba dokumentů potřebných pro řízení operačního programu. 

 Vyhodnocení dobrých praktik a mezinárodní výměna zkušeností relevantních k řízení 
a implementaci operačního programu. 

 Příprava a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci operačního programu. 

 Zajištění administrace operačního programu. 

 Zajištění publicity programu. 

 Zpracování studií a průzkumů nutných pro řízení, monitorování a hodnocení regionálního 
operačního programu. 

 Příprava budoucího programového období. 

10.1.B Specifikace oblasti podpory 

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní 
a bezproblémové realizace programu s důrazem na zajištění takových podmínek pro realizaci programu, které 
by zaručily jeho efektivní řízení. Oblast podpory je zaměřena na aktivity související s přípravou, výběrem, 
hodnocením a propagací pomoci a operací.  
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Zdůvodnění oblasti podpory 

Správným nastavením celého systému v podobě vyškoleného a zkušeného personálu, účelně provázané 
administrativní dokumentace, efektivního řízení, fungující ICT a dalších důleţitých součástí je předpokladem pro 
bezproblémové zvládnutí všech aktivit spojených s realizací a řízením programu. 
 

Zaměření oblasti podpory 

Řízení a implementace programu  

Aktivita je zaměřena především na pokrytí výdajů spojených s řízením programu, tj.: 

 Mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro řízení a implementaci 
programu, 

 Pořízení materiálně technického vybavení (HW, SW a další technické vybavení) 

 Provozní výdaje (nákup, provoz a údrţba automobilů; nájem prostor a další související sluţby; parkovné; 
kancelářské potřeby; nábytek; poštovné; výdaje za telefony aj.), 

 Konzultační, poradenské a právní sluţby související s přípravou, řízením a realizací programu, 

 Tvorba prováděcích dokumentů k ROP SV včetně jejich aktualizace a cizojazyčných překladů, 

 Pořádání pracovních skupin a schůzek včetně jednání s EK souvisejících s řízením a implementací 
programu včetně výdajů zahrnujících výdaje na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, 
a to včetně účastníků třetích zemí v případě, ţe předseda Regionální rady nebo Monitorovacího výboru 
povaţuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací ROP za zásadní, 

 Další činnosti související s řízením a implementací programu (provoz, údrţba a rozvoj informačního 
systému apod.), 

 Příprava budoucího programového období. 
 

Monitorování a hodnocení  

Aktivita je zaměřena zejména na pokrytí výdajů spojených s monitorováním programu, zpracováním studií 
a zpráv o postupu realizace ROP, tj.: 

 Mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro monitorování 
a hodnocení, 

 Odborné poradenské sluţby a odborné posudky související s projekty (externí hodnotitelé, hodnotitelská 
komise), 

 Zavádění, provoz, údrţba a aktualizace monitorovacího systému a návazné proškolení zaměstnanců, 

 Konzultační, poradenské a právní sluţby související s oblastí monitorování a hodnocení 

 Zasedání VRR a MV, 

 Studie a zprávy o postupu realizace ROP, 

 Studie a zprávy pro MV, 

 Zpracování podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu, příprava výroční a závěrečné zprávy, 

 Studie a analýzy dopadů ROP, 

 Analýzy průběhu realizace ROP, 

 Analýzy efektivnosti implementačních struktur a systému implementace, 

 Strategické zprávy a ex-post evaluace programu, 

 Analýzy vypracovávané ad-hoc dle potřeby ROP, PCO, RPS, atd. 

Kontrola a kontrolní systémy 

Tato aktivita je zaměřena na pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací kontrol jednotlivých projektů a na 
zajištění a provádění auditem nastavených systémů, tj.:  
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 Mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro kontroly a kontrolní 
systémy, 

 Konzultační, poradenské a právní sluţby související s oblastí kontrol a kontrolních systémů, 

 Nákup materiálního vybavení nutných pro výkon kontroly, 

 Externí odborníci pro oblast kontrol a kontrolních systémů, 

 Zajištění analýzy a návrhu nastavení systému auditu, 

 Provádění auditů (prostřednictvím vlastních zaměstnanců Útvaru IA nebo externě). 
 

Informování a publicita 

Aktivita je zaměřena především na zajištění poţadavků a realizaci aktivit stanovených v rámci Komunikačního 
plánu ROP: 

 Mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro informování a publicitu 

 Konzultační, poradenské a právní sluţby související s oblastí informování a publicita 

 Příprava, realizace a vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV 

 Vytvoření jednotné vizuální identity 

 Tvorba a správa internetových stránek programu (www.rada-severovychod.cz) za účelem komplexního 
poskytování informací 

 Informační a propagační akce  

 Náklady související s vyhlášením výzev 

 Účast na konferencích a veletrzích 

 Grafické zpracování a distribuce metodik, manuálů, příruček a dalších dokumentů souvisejících s ROP 
SV 

 Informační materiály – bulletiny, broţurky, letáky, plakáty 

 Tiskové zprávy a inzeráty o programu, tiskové konference, TV a rozhlasové spoty 

 Publikační činnost o ROP 

 Propagační materiály a předměty, pomocné materiální vybavení pro propagaci a publicitu 

 Analýzy a šetření v souvislosti se sledováním, vyhodnocením a dopadem propagačních 
a komunikačních aktivit 

10.1.C Kategorizace oblastí podpory 

Kategorie   Název 

85    Příprava, provádění, monitorování a kontrola 
86    Hodnocení a studie, informace a komunikace 

10.1.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových způsobilých výdajů projektů.  
Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu.  
 
V rámci aktivit nebude poskytována veřejná podpora (a to ani malého rozsahu).  

10.1.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty.  

http://www.rada-severovychod.cz/
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10.1.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 41 00 

NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
technickou pomoc 

Relevance oblastí podpory: 5.1, 5.2 

počet region 0 54 

71 02 00 

Počet zasedání řídících a poradních 
orgánů 

Relevance oblastí podpory: 5.1 

počet region 0 50 

71 05 00 

Realizace evaluačních studií a zpráv 
celkem 

Relevance oblastí podpory: 5.1 

počet region 0 20 

71 11 01 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

Relevance oblastí podpory: 5.1, 5.2 

počet region 0 70 

 
Doplňkové indikátory 
 

71 07 00 
Počet vytvořených metodických a 
technicko-informačních materiálů 

počet region 0 50  

71 07 01 
Počet vyrobených propagačních 
informačních předmětů 

počet region 0  100 

71 11 05 
Počet účastníků školení, seminářů, 
workshopů a konferencí 

počet region 0  4000 

711500 
Počet účastí na zahraničních akcích 
zaměřených na prohlubování 
znalostí a výměnu informací 

počet region 0 40 

71 08 00 
Realizovaná spolupráce se 
sdělovacími prostředky a 
komunikace s veřejností 

počet region 0  100 

71 25 01 
Počet uskutečněných kontrol 
čerpání finančních prostředků 

počet region 0 300  

71 25 02 
Expertní hodnocení projektů, 
zasedání expertních komisí 

počet region 0  1050 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

počet region 0 574 617  

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory =100%) 

počet region 0 100 

10.1.G 5.8 Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 
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10.1.H  Příjemci 

Poř.č. Příjemce  Odkaz na legislativu 

  1. 

Regionální rada regionu 
soudržnosti 

(řídící orgán ROP) 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  

10.1.I Způsobilé výdaje 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 100 tis. Kč. 

Pro oblast podpory jsou uznány způsobilými následující typy výdajů: 

 pořízení hmotného majetku - výpočetní, kancelářská, informační technika vč. základního příslušenství 
a SW, pořízení strojů a zařízení (včetně nábytku; vyjma vozidel kategorií L, N, O, T), 

 nákup dopravních prostředků (vozidla kategorie M),  

 pořízení nehmotného majetku – SW, licence, patenty, know-how, 

 oběţná aktiva (drobný hmotný a nehmotný majetek)  

 materiál a zásoby (kancelářské a archivační potřeby, záznamová media, pneumatiky, atd.) 

 osobní náklady – tj. hrubé mzdy včetně zákonných odvodů (soc. a zdrav. pojištění), dovolených 
a jednorázových odměn a dále náhrady mzdy dle ustanovení § 192 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku 
práce, ve znění platném od 1.1.2009, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnanců ŘO ROP vyčleněných pro řízení, administraci, kontrolu, audit, monitoring, 
hodnocení, technickou pomoc, publicitu a proplácení podpory v rámci ROP 

 výdaje na vzdělávání pracovníků ŘO 

 nákup sluţeb (výdaje na právní, technické, finanční, ekonomické poradenství, výdaje spojené 
s výběrovým řízením na dodavatele, audit, znalecké posudky, hodnocení, monitorování, kontroly 
projektů, nájem, výdaje na opravy apod.) 

 cestovní náhrady 

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu, pojištění majetku), 

 výdaje na propagaci a publicitu ROP, jakoţ i projektů financovaných z ROP, 

 výdaje spojené s jednáními Monitorovacího výboru, Výboru RR, pracovních a akčních skupin programu, 
včetně výdajů na externí odborníky účastnící se těchto výborů, 

 výdaje na zhotovení studií, analýz a zpráv, 

 reţijní výdaje, 

 operativní leasing. 

10.1.J  5.10 Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 

10.1.K  Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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10.2 Oblast podpory 5.2: Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 
Severovýchod 

10.2.A  Globální a operační cíle oblasti podpory  

Globální cíl:   

 Vysoká absorpční kapacita regionu umožňující splnění cílů a plánovaných dopadů programu    

Operační cíle:  

 Podpora iniciace a přípravy projektů v regionu pro úspěšné čerpání evropských fondů 
prostřednictvím realizace pilotních projektů 

 Podpora realizace, řízení a úspěšného vyúčtování projektů v souvislosti s realizací pilotních 
projektů 

 Rozvoj lidských zdrojů související s přípravou, realizací a vyúčtováním projektů v souvislosti 
s realizací pilotních projektů 

 Pořádání vzdělávacích programů v souvislosti s realizací pilotních projektů 

 Vyhotovení analýz absorpční kapacity 

10.2.B  Specifikace oblasti podpory 

Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu (viz strom cílů). 
Hlavním záměrem oblasti podpory je zvyšovat schopnosti příjemců připravovat, následně úspěšně realizovat 
a vyúčtovávat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP.  

Nástrojem bude zejména poskytování asistence potenciálním předkladatelům projektů, skutečným 
předkladatelům a rovněţ příjemcům pomoci a to zejména formou poskytování odborných informací, poradenské 
a osvětové činnosti realizovaných prostřednictvím pilotních projektů. Pomoc bude zacílena na odbornou 
asistenci ve fázi identifikace projektového záměru, přes přípravu projektové ţádosti aţ k realizaci projektu 
a podání monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu (včetně přípravy ţádostí o platbu). Jedním z prostředků této 
pomoci bude organizování věcně souvisejících vzdělávacích a konzultačních programů reflektující zkušenosti 
získané z realizace pilotních projektů za účelem předávání know-how dalším ţadatelům a příjemcům v ROP 
Severovýchod. Dalším nástrojem bude provádění analýz absorpční kapacity souvisejících s ROP Severovýchod. 

 

Zdůvodnění oblasti podpory 

Prostřednictvím vzdělávacích a konzultačních aktivit, poskytováním informací a dalších sluţeb v průběhu 
implementace programu budou vytvářeny předpoklady pro zajištění dostatečné absorpční a posílení 
administrativní kapacity v podobě vyškolených ţadatelů o podporu, coţ se následně projeví v rozsahu, relevanci 
a kvalitě projektů ve fázi přípravy, realizace a vyúčtování. 
 

Zaměření oblasti podpory 

Poskytování informací, poradenských a konsultačních služeb v rámci asistence pilotním 
projektům 

Aktivita je zaměřena na posilování a zvyšování odborných dovedností potencionálních ţadatelů a příjemců 
podpory ze strukturálních fondů EU a bude realizována prostřednictvím individuálního, asistovaného přístupu, 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 117 ~ 

coţ povede ke zvýšení schopnosti ţadatelů a příjemců podpory samostatně připravovat a realizovat projekty na 
podstatně vyšší kvalitní úrovni. Toto bude zajištěno realizací následujících činnosti:  
 

 Identifikace projektových záměrů, které na základě porovnání jejich souladu s příslušnými regionálními 
rozvojovými dokumenty budou zařazeny do programu asistovaného vedení v přípravě, realizace 
a vyúčtování projektů (tzv. pilotní projekty) 

 Individuální konzultace a asistované odborné vedení v přípravě, realizaci a vyúčtování pilotních projektů 
zacílených na zvyšování kvality projektů ve všech fázích projektového cyklu  

 

Podpora tvorby, přípravy a realizace projektů v ROP Severovýchod 

Aktivita je zaměřena na předávání know-how ţadatelům a příjemcům V ROP Severovýchod (ve vazbě na 
realizaci pilotních projektů. Toto bude zajištěno realizací následujících činností: 

 Pořádání seminářů, workshopů a konferencí na základě zkušeností z realizace pilotních projektů, 

 Propagace projektů absorpční kapacity a jejich aktivit směrem k příslušným cílovým skupinám, 

 Publikace zaměřené na prezentaci realizovaných pilotních projektů. 
 

Analýzy absorpční kapacity v regionu soudržnosti Severovýchod 

Aktivita je zaměřena na provedení analýz absorpční kapacity a její vyhodnocení. Aktivita bude zajištěna realizací 
následující činnosti: 

 Analýzy absorpční kapacity ROP Severovýchod v regionu 
 
 

Prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit v oblasti podpory 5.2 bude podporována příprava projektů na 
základě partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekty). Za účelem rozšíření informací 
o moţnostech PPP projektů budou realizovány workshopy, semináře, konference, publikace atd.  Projekty 
realizované na bázi PPP projektů vytvoří pozitivní zkušenost a očekává se, ţe to vytvoří kreativní pozitivní 
dynamiku pro další partnerství tohoto typu.  

10.2.C Kategorizace oblastí podpory   

Kategorie   Název 

85    Příprava, provádění, monitorování a kontrola 
86    Hodnocení a studie, informace a komunikace 
 

10.2.D Forma podpory a její výše 

Nevratná přímá pomoc (dotace). 

Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) můţe dosáhnout aţ 85 % celkových způsobilých výdajů projektů.  
Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů.  
 
V rámci aktivit nebude poskytována veřejná podpora (a to ani malého rozsahu).  

10.2.E Typ podpory 

Oblast podpory bude realizována individuálními projekty předkládanými veřejnými subjekty.  



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 118 ~ 

10.2.F Indikátory a jejich kvantifikace 

Kód národního 
číselníku 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Kvantifikace 

Hodnota 
2005 

Předpokládaná 
hodnota v roce 

2015 

Indikátory výstupu 

51 41 00 

NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na 
technickou pomoc 

počet region 0 6 

71 11 01 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí 

počet region 0 30 

 
 
Doplňkové indikátory 
 

51 41 01 
Počet pilotních projektů asistovaných 
v rámci posilování absorpční kapacity 

počet region 0  20 

71 07 00 
Počet vytvořených metodických a 
technicko-informačních materiálů 

počet region 0  9 

71 05 04 
Počet analýz, studií a zpráv - 
zaměřených na posilování absorpční 
kapacity 

počet region 0  3 

71 11 05 
Počet účastníků školení, seminářů, 
workshopů a konferencí 

počet region 0  1 000 

07 42 70 Počet zapojených partnerů počet region 0 6 

51 61 11 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v tis. Kč 

počet region 0 74 118 

51 61 12 
Celkové realizované výdaje na 
realizaci projektů v % (oblast 
podpory=100%) 

% region 0 100 

10.2.G Územní zaměření podpory 

Region soudrţnosti (NUTS II) Severovýchod spadající pod cíl Konvergence. 

10.2.H Příjemci 

Poř.č. Příjemce  Odkaz na legislativu 

  1. Kraje 
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů 
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  2. 
Organizace zřizované nebo 
zakládané kraji

52
  

§23 a další zákona č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů  

Poznámka: 

U organizací zakládaných kraji či obcemi musí 
mít zakladatel (kraj nebo obec) většinový 
majetkový podíl v organizaci. 

10.2.I Způsobilé výdaje 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 1 milion Kč. 
 

Pro oblast podpory jsou uznány způsobilými následující typy výdajů: 

 pořízení hmotného majetku - výpočetní, kancelářská, informační technika vč. základního příslušenství 
a SW, pořízení strojů a zařízení (vyjma vozidel všech kategorií), 

 pořízení nehmotného majetku – SW, licence, patenty, know-how, 

 oběţná aktiva (drobný hmotný a nehmotný majetek)  

 materiál a zásoby (kancelářské a archivační potřeby, záznamová media) 

 osobní náklady – tj. hrubé mzdy včetně zákonných odvodů (soc. a zdrav. pojištění), dovolených 
a jednorázových odměn a dále náhrady mzdy dle ustanovení § 192 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku 
práce, ve znění platném od 1.1.2009, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnanců příjemce vyčleněných pro projekty podpory absorpční kapacity v rámci 
programu, 

 nákup sluţeb (výdaje na právní, technické, finanční, ekonomické poradenství, výdaje spojené 
s výběrovým řízením na dodavatele, audit, znalecké posudky, hodnocení, monitorování, nájem apod.) 

 cestovní náhrady, 

 finanční výdaje (poplatky za zřízení, za vedení zvláštního bankovního účtu a za transakce spojené 
s realizací projektu, pojištění majetku), 

 výdaje na propagaci a publicitu projektů na podporu absorpční kapacity, 

 výdaje spojené s jednáními pracovních a akčních skupin programu v oblasti podpory absorpční kapacity, 
včetně výdajů na externí odborníky účastnících se těchto jednání,  

 výdaje na organizaci vzdělávacích programů pro zajištění podpory absorpční kapacity  

 výdaje na zhotovení studií, analýz a zpráv, 

 reţijní výdaje, 

 DPH (za podmínky, ţe příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu). 

10.2.J Časový rozvrh 

7 let (2007 – 2013). 
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  V případě, ţe majetek, pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace, nemůţe být ve vlastnictví organizace zřizované krajem, musí být 

ţadatelem vţdy zřizovatel (kraj). 
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10.2.K Finanční plán [EUR] 

Tabulka s finančním plánem je umístěna v příloze. 
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11 Implementační uspořádání 

Implementační struktura ROP Severovýchod a popis jednotlivých subjektů je v souladu se  zákonem č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 (dále Zákon) a v souladu s Nařízením rady 
(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.  
 
Řídícím orgánem programu je Regionální rada regionu soudrţnosti Severovýchod. 
  
Řídící orgán ROP Severovýchod nezřizuje zprostředkující subjekty.  
 
Cílem je vytvořit jednoduchou a přehlednou implementační strukturu, která bude v maximální moţné míře 
vstřícná vůči příjemcům. Za tímto účelem jsou  v jednotlivých krajích zřízeny územní odbory realizace programu.  
 
 

11.1  Implementace programu 

 
Celkovou odpovědnost za realizaci ROP Severovýchod nese řídící orgán - Regionální rada regionu soudrţnosti 
Severovýchod (dále jen „Regionální rada“ či „RR“). Orgány Regionální rady jsou dle Zákona: Výbor Regionální 
rady (dále jen „Výbor“), předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady (dále jen „Úřad“).  
 
Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů a monitorování na úrovni programu je ustaven Monitorovací 
výbor ROP Severovýchod (dále jen „Monitorovací výbor“). Monitorovací výbor je zaloţen na principu partnerství 
za účasti hospodářských a sociálních partnerů.  
 
Funkci Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu plní Ministerstvo financí ČR.   
 
Rozdělení kompetencí v rámci ROP SV 
 
Regionální rada regionu soudrţnosti Severovýchod je jako řídící orgán ROP SV odpovědná za řízení 
a provádění operačního programu. V souladu se zásadou řádného finančního řízení bude RR zodpovědná 
zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, 
řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity programu atd.  
 
Úkoly Řídícího orgánu ROP SV 

ŘO odpovídá za zavedení a udrţování řídicího a kontrolního systému v souladu s poţadavky Evropské komise, 
příslušné legislativy EU a ČR, a zejména: 

1. zajišťuje, ţe projekty určené ke spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU jsou vybírány na základě 
kritérií schválených pro daný program Monitorovacím výborem (dále jen MV) a po celou dobu provádění 
zůstanou v souladu s příslušnými předpisy EU a předpisy ČR; 

2. ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a sluţeb, skutečné vynaloţení výdajů na operace 
vykázaných příjemci a jejich soulad s předpisy EU a národními předpisy, a to v souladu s čl. 13 
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Implementačního nařízení
53

; 

3. zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro 
kaţdou operaci v rámci programu a shromaţďování údajů nezbytných pro finanční řízení, monitorování, 
ověřování, audit a hodnocení; 

4. zajišťuje soulad uskutečňovaných operací s národními pravidly a pravidly EU týkajícími se způsobilosti 
výdajů, zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, ochrany ţivotního prostředí, rovnosti příleţitostí 
muţů a ţen a zákazu diskriminace (dle čl. 16 Obecného nařízení)

54
; 

5. zajišťuje, ţe příjemci a jiné subjekty zapojené do realizace operací vedou účetnictví či daňovou evidenci 
dle podmínek uvedených v kap. 3.3 Metodiky finančních toků; 

6. zajišťuje hodnocení programů v souladu se čl. 47 a 48 Obecného nařízení; 

7. předává PCO pro účely certifikace všechny podklady uvedené v kap. 3.2 Metodiky finančních toků 
a v Metodice certifikace 2007 2013; 

8. řídí práci MV a poskytuje mu dokumenty umoţňující sledovat kvalitu realizace programu s ohledem na 
jeho konkrétní cíle; 

9. vyhotovuje popis řídicích a kontrolních systémů dle čl. 71 Obecného nařízení ve formátu daném přílohou 
14 Implementačního nařízení a předkládá jej AO tak, aby bylo moţné odeslat jej Evropské komisi do 12 
měsíců od schválení programu; 

10. vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění a po schválení MV je předkládá Evropské komisi 
do šesti měsíců od konce kaţdého kalendářního roku počínaje rokem 2008. Závěrečná zpráva 
o provádění bude předloţena Evropské komisi do 31. března 2017 prostřednictvím PCO spolu se 
závěrečnou ţádostí o platbu. Kopie schválených zpráv předává ŘO v elektronické i písemné podobě 
PCO a AO; 

11. vypracovává komunikační plán dle čl. 2 Implementačního nařízení a předává jej Evropské komisi do čtyř 
měsíců od přijetí programu Evropskou komisí. Zajišťuje soulad s poţadavky na poskytování informací 
a publicitu stanovené Implementačním nařízením; 

12. stanovuje postupy k zajištění toho, aby všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů nezbytné pro 
zajištění odpovídajícího audit trailu byly uchovávány v souladu s poţadavky článku 90 Obecného 
nařízení; 

13. ţádá AO o vydání prohlášení o uzavření; 

14. zodpovídá za zajištění financování programu z národních veřejných zdrojů. Musí zajistit, aby v příslušné 
kapitole SR, resp. rozpočtu RR, byly na daný rok rozpočtovány poţadované prostředky, a dále 
monitoruje prostřednictvím MSC2007, zda jsou u konkrétních projektů prostředky z jednotlivých zdrojů 
spolufinancování poskytovány příjemcům; 
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 Nařízení Komise (ES) č.     ze dne   stanovující prováděcí pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) 
č.1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudrţnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“);  

 
54

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“); 
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15. v rámci příslušného programu odpovídá za evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalost 
a potvrzených nesrovnalostí, jejich další monitoring a ve stanovených případech také vymáhání 
prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí; 

16. vypracovává souhrnné čtvrtletní přehledy veškerých nově zjištěných podezření na nesrovnalost (resp. 
potvrzených nesrovnalostí) a přehledy o vývoji šetření případů jiţ nahlášených nesrovnalostí na vnitřní 
úrovni. Tato čtvrtletní hlášení nesrovnalostí jsou bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15. dne po 
ukončení kalendářního čtvrtletí písemně zasílána pracovníkovi sítě AFCOS a v kopii na AO a PCO.  

17. zajišťuje přijímání projektových ţádostí od příjemců a zabezpečuje schválení projektů; 

18. zajišťuje, aby řídicí a kontrolní systém splňoval podmínky pro poskytnutí poţadovaných údajů pro 
dostatečný audit trail v souladu s čl. 15 Implementačního nařízení; 

19. z MSC2007 vystavuje ve stanovených termínech souhrnnou ţádost, která obsahuje dílčí ţádosti 
o platbu předloţené příjemci, jeţ byly předfinancovány, resp. financovány z rozpočtu RR, kterou 
předkládá PCO;  

20. předává kopii vystavené souhrnné ţádosti organizační sloţce státu, která poskytla prostředky na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU; 

21. vypracovává odhady objemů ţádostí o platby pro běţný a následující rozpočtový rok a předkládá je 
PCO nejpozději do 31. března kaţdého roku, 

22. odpovídá za správnost údajů předávaných ze svého IS do MSC2007. 

 
Rozdělení úkolů mezi jednotlivé orgány RR stanovuje Zákon. 
 
Výbor Regionální rady 
 
Výbor ROP SV je ustanoven na základě Zákona. Členové Výboru jsou voleni z členů zastupitelstva krajů, které 
tvoří region soudrţnosti Severovýchod – Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje.  
 
Výbor dle Zákona: 

a) schvaluje realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu, 
b) schvaluje opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu, 
c) schvaluje výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc, 
d) schvaluje rozpočet a závěrečný účet, 
e) volí předsedu a místopředsedy RR, 
f) jmenuje a odvolává ředitele Úřadu na návrh předsedy RR, 
g) stanovuje organizační strukturu a počet zaměstnanců RR, 
h) schvaluje další záleţitosti, pokud tak stanoví jednací řád Výboru. 

 
Výbor Regionální rady je odpovědný za řízení a provádění ROP SV a dále je odpovědný za: 

a) přípravu, projednání a předloţení ROP Evropské komisi;  
b) zavedení systému pro shromaţďování spolehlivých finančních a statistických informací o provádění 

ROP, zavedení ukazatelů monitorování a hodnocení; předávání těchto údajů v dohodnutém 
elektronickém formátu Monitorovacímu výboru, Platebnímu a certifikačnímu orgánu (Ministerstvo 
financí) a Evropské komisi (EK), 

c) zajištění vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění ROP a (po schválení Monitorovacím 
výborem) předloţení NRPS a EK,  

d) zřízení a činnost Monitorovacího výboru programu, 
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e) zajištění toho, aby Platební a certifikační orgán obdrţel všechny potřebné informace o postupech 
a auditech, prováděných ve vztahu k výdajům pro účely vydání potvrzení o oprávněnosti výdaje, 

f) zajištění toho, aby Auditní orgán obdrţel poţadované dokumenty a podklady pro účely analytické 
a zpravodajské činnosti, 

g) zabezpečení hodnocení ROP SV,  
h) zajištění toho, aby subjekty, které jsou zapojeny do řízení a provádění ROP, včetně příjemců podpory 

a dalších subjektů zapojených do implementace, vedly samostatný účetní systém, nebo pouţívaly 
vhodné kódové označení účtů pro všechny transakce týkající se pomoci, 

i) zabezpečení řízení k prošetření nesrovnalostí a zasílání hlášení o nesrovnalostech, 
j) zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků, 
k) zajištění shody s národními politikami a politikami Společenství, zvláště s ohledem na zadávání 

veřejných zakázek, pravidla veřejné podpory, ochranu ţivotního prostředí a rovné příleţitosti, 
l) zajištění zdrojů národního spolufinancování, 
m) plnění povinností, týkajících se informací a propagace ROP, 
n) výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc. 

 
Úřad Regionální rady (dále  „Úřad“) 
 
Úřad je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV 
s výjimkou těch záleţitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi RR. Úřad také plní úkoly 
spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. 

 
Úřad zajišťuje zejména následující úkoly: 
 
a) přijímání ţádostí o podporu a organizování výzev k předkládání projektů, 
b) podávání informací o programu, 
c) posouzení formálních náleţitostí a přijatelnosti předkládaných projektů, 
d) zajištění kvalitativního hodnocení projektů, 
e) přípravu smluv o poskytnutí dotace, 
f) monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek při realizaci úspěšných projektů,  
g) kontrola postupu prací na jednotlivých projektech, 
h) zajištění fungování monitorovacího systému - elektronické evidence dat pro monitorování a vyhodnocení 

implementace programu, 
i) zpracování údajů o výdajích jako podkladů pro certifikaci, 
j) příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu ROP SV, 
k) provádění a zajištění výkonu finančních kontrol realizace projektů s cílem ověřit, zda  spolufinancované 

výrobky a sluţby byly dodány a poţadované výdaje byly vynaloţeny v souladu s podmínkami smlouvy 
poskytnutí dotace a legislativou ČR i EU, 

l) přezkoumání předloţených ţádostí o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory (především ověření 
souladu se stanovenými výkonovými cíli a finančním plánem projektu, souladu s politikami a legislativou ČR 
i EU, posouzení, zda výdaje jsou způsobilé, atd.), 

m) zajišťování publicity, 
n) příprava rozpočtu a závěrečného účtu RR.  
 
Implementační, platební a kontrolní funkce v rámci Úřadu jsou striktně odděleny. 
 
Územní pracoviště Úřadu 
 
Důleţitou funkci v implementační struktuře plní Územní odbory realizace programu v jednotlivých krajích v rámci 
NUTS II Severovýchod. Ta zabezpečují efektivní a uţivatelsky příznivou implementaci programu. 
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Činnost územních odborů realizace programu je zabezpečována pracovníky Úřadu.  
 
Územní odbory realizace programu plní úlohu při podávání informací, přijímání ţádostí, zajištění jejich 
hodnocení a přípravy smluv s příjemci a při kontrole projektů.  
 
Předseda Regionální rady 
Je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný Výboru. 
Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Je-li zvoleno více místopředsedů, předsedu zastupují 
místopředsedové v pořadí stanoveném Výborem. 
 
 

11.2 Systém výběru projektů, úkoly příjemců 

 
Systém výběru projektů 
 
Předkladatel předloţí návrh projektu Řídícímu orgánu – Úřadu – Územní odbor realizace programu dle místa 
realizace projektu. 

Pracovníci Územního odboru realizace programu posoudí formální úplnost a přijatelnost projektu a zajistí jeho 
kvalitativní hodnocení dle stanovených výběrových kritérií. 

Schválení projektů, kterým bude poskytnuta finanční pomoc z prostředků ROP Severovýchod, je v kompetenci 
Výboru. Úřad informuje o výsledcích jednání Výboru a o jeho rozhodnutí příjemce. 

 

Obecná kritéria výběru projektů v ROP 

Kritéria pro hodnocení projektů zahrnou jak kritéria společná pro všechny oblasti podpory, tak i specifická kritéria 
pro hodnocení projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP Severovýchod . 

 
 
Všechny projekty jsou hodnoceny na základě výběrových kritérií, která zahrnují: 

1) kritéria přijatelnosti, 

2) kritéria formálních náleţitostí, 

3) bodovací kritéria.
55

 

U projektů bude probíhat bodování/hodnocení následujících oblastí: 

 projekt jako celek, 

 schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 20%), 

 technická kvalita projektu (váha kritéria 40%),  

 potřeba a relevance projektu (váha kritéria 40%)
56

. 
 
Výsledné hodnocení je součtem váţeného počtu bodů z jednotlivých oblastí bodového hodnocení. 
 
Detailní bodovací tabulky pro kaţdou specifickou oblast podpory jsou přílohou Příručky pro ţadatele a příjemce. 
 

                                                      
55

 S výjimkou projektů technické pomoci, oblast podpory 5.1. 
56

 S výjimkou dílčích projektů IPRM. 
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Při schvalování projektů jsou závazná následující obecná kritéria: 

 soulad s prioritními osami NSRR, 

 regionální dopad a význam projektu, 

 hospodářský a sociální přínos, zejména dopad na regionální rozvoj, 

 vyhodnocení z hlediska horizontálních témat, 

 udrţitelnost projektu. 
 
V souladu s principem koncentrace a při snaze soustředit investice a netříštit finanční podporu bude součástí 
hodnocení projektu posouzení integrovaného přístupu a celkového dopadu projektu. 

 

Součástí výběru projektů bude jeho posouzení z hlediska jeho dopadu na ţivotní prostředí. Ţadatelé budou 
předem informováni o environmentální problematice a o moţných vazbách předkládaných projektů na ţivotní 
prostředí. Cílem je upozornit ţadatele a eliminovat potenciální negativní vlivy projektu  na ţivotní prostředí 
a veřejné zdraví, a dále preferovat ty projekty, jejichţ dopad bude buď ţádný, nebo minimální. 

Ţadatelé budou upozorněni na to, ţe jiţ při přípravě jednotlivých projektů a jejich následném posuzování je 
nezbytné respektovat zvláště chráněná území, jejich ochranné podmínky a plány péče o ně, a dále respektovat 
lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů.  Do výběru  konkrétních projektů budou zapojeny 
příslušné orgány ochrany přírody a krajiny

57
. 

 

Konkrétní projekty podpořené v rámci ROP budou muset respektovat územní ochranu a integritu evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a nesmí vést k poškození nebo zhoršení stavu 
předmětu ochrany těchto území. 

Přednostně budou podporovány projekty, které budou obsaţeny v krajských a místních programech ke 
zlepšování kvality ovzduší zpracovaných v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. 

Posuzování vlivů projektů na ţivotní prostředí bude prováděno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na 
ţivotní prostředí.

58
 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí se bude provádět procesem EIA (posuzování záměrů). 

V rámci procesu EIA budou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona.  

 
Úkoly příjemců 
 
Předkladatel předloţí návrh projektu pověřeným pracovníkům územních pracovišť Úřadu. Příjemcem podpory 
můţe být pouze osoba s právní subjektivitou. 
Příjemci bude poskytnuta finanční pomoc na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem a řídícím 
orgánem na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 

                                                      
57

 Při výběru projektů je nutné sledovat, zda v souvislosti s realizací daného projektu nedojde k 
- narušení ochranných podmínek zvláště chráněných území, 
- narušení území ochrany a integrity lokalit oustavy Natura 2000 (evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) 
- poškození nebo likvidace biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů, 
- zásahů do prvků ÚSES a VKP, negativnímu ovlivnění přírodních stanovišť, biotopů, fauny, flóry, 
- zvýšení fragmentace krajiny, sníţení průchodnost krajiny. 

 
58

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů). 

Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní 
prostředí. 

 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/2a434831dcbe8c3fc12564e900675b1b/8a252ace93c68cf3c1256d26003364a8?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/2a434831dcbe8c3fc12564e900675b1b/1ff7d16a21004aa3c1256b6100330ec2?OpenDocument
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Příjemce pomoci zajišťuje: 

a) zpracování ţádostí o poskytnutí pomoci, zahrnující identifikaci, hodnocení a přípravu projektu včetně 
finančního plánu;  

b) přípravu zadávací dokumentace projektu;  
c) v úzké koordinaci s Řídícím orgánem zadávání veřejných zakázek a podpis příslušných smluvních 

dokumentů s dodavateli; 
d) řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s vybranými dodavateli;  
e) ověřování a proplácení ověřených faktur dodavatelům; 
f) fungující oddělený účetní systém projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů;  
g) vnitřní finanční kontrolu, 
h) podávání pravidelných zpráv Řídícímu orgánu o postupu projektu a případně příleţitostných zpráv 

během přípravy; 
i) zpracování a předávání podkladů Řídícímu orgánu pro monitorování; 
j) regionální a místní publicitu a informační tabule na místě staveb ve smyslu příslušných pravidel EU. 

 
Příjemci odpovídají za to, ţe výdaje projektů, poţadované k proplacení v rámci ROP SV, jsou způsobilé a ţe při 
realizaci projektu budou dodrţeny podmínky smlouvy o poskytnutí dotace a příslušná legislativa ČR i EU. 
 
Při předkládání ţádostí o platby příjemci odůvodní předkládané výdaje a doloţí, ţe odpovídají podmínkám 
realizace projektů obsaţených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré platební nároky musí být podloţeny 
doklady, které prokáţou, ţe se jedná o prostředky vynaloţené efektivně, hospodárně, účelně a transparentně. 
 
 
Příjemci musí umoţnit, aby doklady o projektech byly kdykoliv k dispozici pro kontroly a auditní šetření, 
prováděné oprávněnými osobami nebo subjekty. Doklady budou archivovány v souladu s platnou legislativou EU 
i ČR. 
 
 

11.3  Finanční řízení  

 
Prostředky z rozpočtu EU (SF) jsou Evropskou komisí zasílány na účet Platebního a certifikačního orgánu. 
V rámci Platebního a certifikačního orgánu metodicky řídí finanční prostředky  z rozpočtu EU (SF) oddělení 
Metodiky finančního řízení a plateb MF ČR, které rovněţ zabezpečuje převody prostředků  z rozpočtu EU (SF) 
do státního rozpočtu. 
 
Systém finančních toků prostředků z rozpočtu EU (SF)  u ROP je zaloţen na principu financování ţádostí 
o platbu z prostředků Regionální rady, která obdrţela prostředky na financování podílu financovaného 
z rozpočtu EU (SF) z rozpočtu kapitoly MMR a podílu prostředků odpovídajícímu národnímu spolufinancování 
z rozpočtu kapitoly MMR. Prostředky z rozpočtu EU (SF) jsou následně zpětně proplaceny PCO na účet správce 
kapitoly MMR. 
 
Spolufinancování z národních veřejných prostředků ČR je zajišťováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Národní veřejné kofinancování tvoří: 

 prostředky ze státního rozpočtu, 

 prostředky z rozpočtu krajů, 

 prostředky z rozpočtů obcí, 
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 prostředky z ostatních veřejných rozpočtů. 
 
Finanční plán prostředků EU a národního financování specifikovaný dle jednotlivých oblastí podpor je uveden 
v Příloze č. 11.2 Finanční plán (EUR). 
 
Procentní vyjádření podílu prostředků EU a národního kofinancování projektů je uvedeno v Příloze č. 11.3 
Struktura kofinancování projektů v rámci ROP Severovýchod. 
 

Systém finančních toků mezi MMR a RR 

Dotace poskytované ze SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU 
a prostředky na národní financování se v souladu s úpravou zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 
poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vydává MMR. 

MMR vydává Rámcové rozhodnutí o poskytování dotací na plánovací období let 2007 – 2013. V návaznosti na 
toto rozhodnutí vydává MMR pro příslušný kalendářní rok Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to do 15 
pracovních dnů ode dne obdrţení bezchybné Ţádosti o poskytnutí dotace, kterou vypracovává Oddělení 
provozu a rozpočtu a podepisuje předseda RR. 

MMR na základě předloţené ţádosti: 

a. vydá Rozhodnutí, nebo 
b. vydá stanovisko obsahující pokyny k přepracování, příp. k doplnění ţádosti, anebo 
c. ţádost zamítne. 
 

Výše dotace je stanovena uţitím aktuálního směnného kurzu, stanoveného ECB pro společnou měnu Euro vůči 
národní měně české koruny, platného pro příslušné období poskytování dotace a rovněţ v návaznosti na 
schválený státní rozpočet ČR pro daný kalendářní rok. 

Dotace poskytnutá na financování projektů ŘO ROP je převedena MMR na speciální účet ŘO ROP do 15 dnů 
ode dne převzetí rozhodnutí o poskytnutí dotace RR. 

Termíny a převody finančních prostředků stanovuje MMR v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Do procesu spolufinancování jsou zahrnuty jak prostředky EU, rozpočtu státu, krajů a obcí, tak soukromé zdroje 
příjemce. Soukromé financování předpokládáme u oblastí podpor:  1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 4.1 
 
Systém finančních toků mezi RR a příjemcem  
Dotace z rozpočtu RR se v souladu s úpravou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, poskytuje na základě Usnesení VRR, které stanoví seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace, 
včetně uvedení příjemce dotace, označení projektu a maximální výše dotace. Na základě usnesení VRR 
a případné kontroly dokladů před podpisem Smlouvy uzavře RR s příjemcem dotace Smlouvu o poskytnutí 
dotace (u technické pomoci, kdy je příjemcem RR, se dotace poskytuje pouze na základě Usnesení VRR). 
 
Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (zpětné proplacení příjemcem jiţ uskutečněných výdajů) či 
formou ex-ante plateb u projektů technické pomoc (dále „TP“), kdy je příjemcem RR (formou poskytnutí 
prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt).  

Ţádost o platbu můţe být podána příjemcem: 

 
a) po skončení časové etapy min. 2 měsíců nebo 
b) po ukončení celého projektu.  
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Ex-post platby: 
 
1) Příjemce na základě uskutečněných výdajů vystavuje ţádost v CZK o proplacení prostředků z rozpočtu 

Regionální rady (odpovídající evropskému i národnímu podílu), přičemţ ţádost je předloţena ke kontrole 
a schválení řídícímu orgánu 

2) Řídící orgán ţádost příjemce schvaluje a dává pokyn finančnímu útvaru k provedení platby na účet příjemce; 
3) Finanční útvar Úřadu provádí platbu z rozpočtu Regionální rady na účet příjemce; 
4) Řídící orgán na základě potvrzení od finančního útvaru Regionální rady o provedených úhradách z rozpočtu 

Regionální rady vystavuje souhrnnou ţádost o provedení platby prostředků  z rozpočtu EU (SF) z účtu 
Platebního a certifikačního orgánu do příslušné kapitoly státního rozpočtu; 

5) Souhrnná ţádost je předloţena  PCO, přičemţ kopie Souhrnné ţádosti je předloţena  MMR k zaevidování ; 
6) Platební a certifikační orgán provádí kontrolu předloţené souhrnné ţádosti, její zaúčtování (rozhodným 

datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z CZK na EUR je datum zaúčtování Platebním 
a certfikačním orgánem) a následně do 5 pracovních dnů od obdrţení Souhrnné ţádosti úhradu prostředků  
z rozpočtu EU (SF) do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ; 

7) Platební a certifikační orgán ţádá po provedení certifikace Evropskou komisi o doplnění prostředků na jeho 
účtu; 

8) Evropská komise ţádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet Platebního a certifikačního orgánu. 
 
Ex-ante platby (u projektů TP, kdy příjemcem je RR): 
 
1) na základě vybraných projektů TP v Usnesení VRR, je poskytnuta záloha na způsobilé výdaje na jednotlivé 

projekty TP; 
2) na základě uskutečněných výdajů (uhrazených způsobilých výdajů dodavatelům) je vystavena ţádost 

o vyúčtování prostředků poskytnutých na projekty TP, kdy je příjemcem RR; 
3) po skončení projektu je provedeno vyúčtování poskytnuté zálohy (ex-ante platby) – formulář F1 Vyúčtování 

ţádostí o ex-ante platbu na projekt ROP a ţádost o ex-ante platbu.  
4) Řídící orgán ţádost příjemce schvaluje; 
5) Řídící orgán na základě potvrzení od finančního útvaru Regionální rady o provedených úhradách z rozpočtu 

Regionální rady vystavuje souhrnnou ţádost o provedení platby prostředků  z rozpočtu EU (SF) z účtu 
Platebního a certifikačního orgánu do příslušné kapitoly státního rozpočtu; 

6) Souhrnná ţádost je předloţena  PCO, přičemţ kopie Souhrnné ţádosti je předloţena  MMR k zaevidování;  
7) Platební a certifikační orgán provádí kontrolu předloţené souhrnné ţádosti, její zaúčtování (rozhodným 

datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z CZK na EUR je datum zaúčtování Platebním 
a certfikačním orgánem) a následně do 5 pracovních dnů od obdrţení Souhrnné ţádosti úhradu prostředků  
z rozpočtu EU (SF)  do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ; 

8) Platební a certifikační orgán ţádá po provedení certifikace Evropskou komisi o doplnění prostředků na jeho 
účtu; 

9) Evropská komise ţádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet Platebního a certifikačního orgánu. 
 
Platební a certifikační orgán  (PCO) 

PCO určuje vláda. Výkonem funkce PCO pro strukturální fondy („SF“) a Fond soudrţnosti („CF“) byl 
rozhodnutím ministra financí, vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006, pověřen odbor 
Národní fond Ministerstva financí ČR. 
 

PCO provádí zejména následující činnosti: 

- spravuje prostředky, poskytnuté  z rozpočtu EU (SF) na účtech zřízených u ČNB; 
- vypracovává a předkládá ţádosti o průběţné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny 

programy na základě výkazů výdajů předloţených řídícími orgány; 
- přijímá platby z Evropské komise; 
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- na základě kontroly souhrnných ţádostí, předkládaných řídícími orgány, převádí prostředky  z rozpočtu 
EU (SF) do příslušných kapitol státního rozpočtu; 

- účtuje o účetních případech za oblast prostředků  PCO v rámci účetní jednotky Ministerstvo financí; 
- vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO; 
- certifikuje uskutečněné výdaje a vypracovává certifikát o uskutečněných výdajích, který zasílá spolu 

s ţádostí o průběţnou platbu nebo závěrečnou platbu Evropské komisi; 
- pro účely certifikace ověřuje řádné fungování řídícího a kontrolního systému na všech úrovních 

implementace, a to včetně kontrol na místě; 
- vytváří a aktualizuje metodické pokyny pro provádění certifikace výdajů  rozpočtu EU (SF) a pro finanční 

toky a kontrolu prostředků z rozpočtu EU (SF); 
- vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků z nich Evropské komisi, nebylo-li v souladu 

s pravidly EU rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání 
prostředků došlo; 

- vrací nevyuţité prostředky Evropské komisi; 
- na základě odhadů, vypracovaných řídícími orgány, předkládá souhrnně za všechny řídící orgány 

aktualizované odhady týkající se ţádostí o platby (výhled výdajů) Evropské komisi pro běţný 
a následující rok do 30. dubna kaţdého roku; 

- postupuje podle pravidel řídící kontroly; 
- reaguje na připomínky a doporučení Evropské komise; 
- zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA pro výkon funkce PCO včetně datové komunikace 

s monitorovacím systémem SF; 
- vyhodnocuje čerpání alokací SF a CF, resp. sleduje plnění pravidla n+2 (n+3); 
předkládá AO manuály postupů Platebního a certifikačního orgánu 

 
Finanční útvar Úřadu provádí zejména následující: 

- zajišťuje aktuální přepočty alokací z EUR na CZK 
- zajišťuje disponibilní finanční prostředky v rozpočtu RR 
- zajišťuje převody prostředků příjemcům na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU 

z prostředků rozpočtu RR, a to do 15 pracovních dnů od obdrţení ţádosti o platbu z ŘO; 
- provádí přesnou a úplnou evidenci převodů prostředků příjemcům z prostředků rozpočtu RR; 
- sděluje ŘO poţadované údaje o provedených převodech prostředků příjemcům dle své evidence 

(zejména údaje o příjemci, výši převedených prostředků, den platby příjemci); 
- při provádění jednotlivých činností spojených s převody prostředků příjemcům postupuje v souladu 

s interními písemnými pracovními postupy (manuály). 
 
Finanční útvar v rámci finančního řízení postupuje podle Metodiky finančních toků a kontroly programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové 
období 2007 - 2013, které zpracovává MF ČR. 
 

Oddělení řídící a platební funkce je zajištěno na funkčně odděleném odboru a je téţ zajištěno personálně. Řídící 

a platební funkce jsou detailně popsány v Operačním manuálu ROP Severovýchod. Implementační schéma 

a schéma organizační struktury je uvedeno v příloze č. 11.1 a 11.2. 
 
 

11.4 Kontrolní systém 

 
Auditní orgán  
Auditní orgán (dále AO) se zřizuje ve smyslu čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále Obecné nařízení). Usnesením vlády ČR č. 198 ze dne 
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22. února 2006 je výkonem funkce AO pro SF pověřeno Ministerstvo financí. Výkon funkce AO pro SF 
zabezpečuje odbor Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka na Ministerstva financí, který je funkčně 
nezávislý na řídících orgánech a na platebním a certifikačním orgánu (dále PCO). Schéma oddělení funkcí mezi 
Řídícím orgánem, Certifikačním orgánem a Auditním orgánem je uvedeno příloze č. 11.3. 

 

V souladu s poţadavky relevantní legislativy EU a právních předpisů ČR provádí AO zejména následující 
činnosti: 

1. zajišťuje audit připravenosti řídicích a kontrolních systémů programů; 
2. předkládá Evropské komisi před podáním první ţádosti o průběţnou platbu a nejpozději do 

12 měsíců od schválení příslušného programu zprávu posuzující nastavení řídicích a kontrolních 
systémů programu včetně stanoviska k jejich souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů ES; 

3. předkládá Evropské komisi do 9 měsíců po schválení příslušného programu strategii auditu 
zahrnující subjekty, které budou audity provádět; 

4. zajišťuje provádění auditu ve veřejné správě za účelem ověření účinného fungování řídicích 
a kontrolních systémů programů; 

5. předkládá kaţdoročně Evropské komisi aktualizovanou strategii auditu, metodu výběru vzorků 
pro audity operací a orientační plánování auditů zajišťující provedení auditů u hlavních subjektů 
a rovnoměrné rozloţení auditů na celé programové období; 

6. předkládá kaţdoročně Evropské komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných ze 
SF; 

7. kontroluje čtvrtletně plnění konsolidovaného plánu auditů a informuje o tomto plnění PCO; 
8. zajišťuje, ţe PCO obdrţí pro účely certifikace výsledky všech auditů provedených AO nebo 

z jeho pověření; 
9. zajišťuje provádění auditu ve veřejné správě na vhodném vzorku operací pro ověření výdajů 

vykázaných Evropské komisi; 
10. zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě 

u všech programů; 
11. dohlíţí na kvalitu auditů ve veřejné správě prováděných dalšími auditními subjekty u projektů 

spolufinancovaných z SF; 
12. podílí se na tvorbě a aktualizaci metodických pokynů pro provádění auditu ve veřejné správě 

prostředků programů; 
13. předkládá kaţdoročně v období od roku 2008 do roku 2015 Evropské komisi výroční kontrolní 

zprávu, která obsahuje zjištění z auditů provedených během předchozího roku v souladu se 
strategií auditu programů, jakoţ i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech 
programů. Informace týkající se auditů provedených  po 1.6. 2015 budou zahrnuty do závěrečné 
zprávy o kontrole, která je podkladem pro prohlášení o uzavření; 

14. vydává kaţdoročně pro Evropskou komisi stanovisko k tomu, zda fungování řídicího 
a kontrolního systému poskytuje přiměřenou záruku, ţe výkazy výdajů předloţené Evropské 
komisi jsou správné a ţe související transakce jsou zákonné a řádné; 

15. účastní se auditních misí Evropské komise na prověřování aspektů řídicího a kontrolního 
systému, které vyplynuly z výroční kontrolní zprávy; 

16. předkládá prohlášení o částečném uzavření, ve kterém hodnotí zákonnost a řádnost dotčených 
výdajů dle čl. 88 Obecného nařízení; 

17. předloţí Evropské komisi nejpozději do 31. 3. 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí 
platnost ţádosti o závěrečnou platbu a zákonnost a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých 
do závěrečného výkazu výdajů; 

18. spolupracuje s Evropskou komisí při koordinaci plánů auditů a auditorských metod a vyměňuje 
si s ní výsledky z provedených auditů; 

19. zajišťuje, aby byly při auditorské činnosti uplatňovány mezinárodně uznávané auditorské 
standardy; 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 132 ~ 

20. provádí analýzu nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracovávání prohlášení o uzavření nebo 
částečném uzavření;  

21. zpracovává kaţdoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za programy pro vládu ČR; 
22.  vykonává doplňkový audit za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního 

systému operačního programu; 
23. vykonává doplňkový audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. 
 

AO nese odpovědnost za zajištění výše uvedených činností s tím, ţe při zachování vlastní odpovědnosti můţe 
vybranými činnostmi pověřit další auditní subjekty. 
Je přípustná pouze jedna úroveň pověření k výkonu výše uvedených činností (tj. pověřený auditní subjekt 
nemůţe činnostmi pověřit další subjekt), a to na základě veřejnoprávní smlouvy. 
 
Systém finanční kontroly 
Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů,  metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje výkon finanční kontroly v rámci operačního 
programu. Základním východiskem pro vydávání dílčích metodických pokynů, konzultovaných s příslušnými 
orgány Evropské komise, jsou platné právní předpisy ČR a EU . 
V kontrolním systému musí být zřetelně oddělen systém kontroly ve veřejné správě a řídící kontroly od systému 
interního auditu a auditu ve veřejné správě. 

Vnitřní kontrolní systém 
Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu budou mít zaveden potřebný řídící 
a kontrolní systém, který bude v  souladu s národní legislativou a bude způsobilý včas identifikovat 
administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářet podmínky pro prevenci vzniku chyb. 
 
Řídicí kontrola  
je zajišťována odpovědnými zaměstnanci a tvoří součást vnitřního řízení všech subjektů zapojených do 
implementace operačního programu,  při přípravě operací před jejich schválením, při průběţném sledování 
uskutečněných operací aţ do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následného prověření vybraných 
operací v rámci hodnocení dosaţených výsledků a správnosti hospodaření. 
 
S ohledem na principy účinného a efektivního řídicího a kontrolního systému v průběhu implementace programu 
je zajištěno, ţe: 

 všechny subjekty zapojené do řízení a kontroly programu mají jednoznačně stanoveny konkrétní funkce, 
a to jak v rámci celého systému implementace tak i v rámci kaţdého subjektu zvlášť; 

 je dodrţována zásada oddělení platebních, řídicích a kontrolních funkcí mezi jednotlivými subjekty 
zapojenými do implementace programu i v rámci subjektů samotných; 

 jsou stanoveny jednoznačné postupy pro zajištění správnosti a způsobilosti výdajů vykazovaných 
v rámci programu; 

 jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví; 

 je zaveden systém podávání zpráv o implementaci programu a projektů a monitorování; 

 jsou přijata opatření pro provádění auditu fungování řídicího a kontrolního systému; 

 jsou zavedeny takové systémy a stanoveny takové postupy, které zajistí podklady pro audit (audit trail); 

 jsou stanoveny postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených 
částek. 
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Pro řízení a implementaci programu je vypracován operační manuál ve formě řízené dokumentace, která 
obsahuje detailní popis pracovních postupů pro prováděné činnosti. 

Interní audit 

Útvar interního auditu je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídicích a výkonných struktur a je 
podřízen Předsedovi RR.  
Útvary interního auditu v pravidelných intervalech prověřují vnitřní kontrolní systém. Jejich činnost je kromě 
jiného prověřování plnění základních poţadavků na vnitřní kontrolní systém. Významnou součástí je téţ 
předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění 
rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost. 
Zprávy z interních auditů pravidelně prováděných na jednotlivých úrovních implementace jsou předkládány 
Předsedovi RR. Jednotný přístup k auditu na všech úrovních implementace a reportování zjištění auditu je 
podkladem pro řízení rizik na úrovni řídícího orgánu. 

 
Veřejnosprávní kontrola (primární systém) 
Řídící orgán (dále ŘO) odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení, a proto zajišťuje, aby projekty byly pro financování vybírány podle kritérií pro operační program 
a aby po celou dobu provádění byly v souladu s příslušnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy. 
ŘO zajišťuje výkon kontroly v rámci primárního systému tím, ţe ověřuje dodání spolufinancovaných produktů 
a sluţeb a skutečné vynaloţení výdajů na operace vykázaných příjemci. ŘO zajišťuje existenci systému pro 
záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro kaţdou operaci a shromaţďování údajů 
nezbytných pro audit. Úkolem ŘO je také zajistit, aby postupy a všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů 
operačního programu byly Evropské komisi a Účetnímu dvoru k dispozici po dobu tří let od uzavření operačního 
programu. 
 
Audit (sekundární a centrální systém) 
Za výkon auditu ve veřejné správě na všech úrovních realizace finančních prostředků z operačního programu 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přímo pouţitelnými předpisy Evropských společenství, je odpovědný AO. 
V rámci sekundárního systému ověřuje účinnost systému finančního řízení a kontroly a následně testuje 
správnost rizikových transakcí v souladu s mírou přípustného rizika pro oblast primárního systému. V rámci 
centrálního systému AO na základě zbytkového rizika ověřuje a hodnotí přiměřenost a účinnost fungování 
primárního a sekundárního systému a provádí audit vzorku operací. 
 
Výsledky auditu budou sdělovány Komisi v souladu s článkem 73(1) Obecného nařízení. 

 
Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 
Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Auditní činnosti prováděné orgány Evropské komise a Evropským účetním dvorem 
Evropská komise se přesvědčí, ţe v rámci daného operačního programu byly zavedeny a účinně fungují řídicí 
a kontrolní systémy v souladu s článkem 72 odst. 1 Obecného nařízení. Tento audit provádí Evropská komise na 
základě výročních kontrolních zpráv a stanoviska AO k těmto zprávám a na základě vlastních auditů. 
 
Evropský účetní dvůr, který v rámci své působnosti vykonává samostatné a nezávislé kontroly vyplývající z jeho 
působnosti. 
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Nesrovnalosti 
Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu mají povinnost hlásit ŘO zjištěná podezření 
na nesrovnalosti. ŘO podezření prošetří a ta, která se na základě kontrolních zjištění prokáţou jako 
opodstatněná, dále sám řeší, případně je předá věcně příslušným orgánům k zahájení správního nebo soudního 
řízení. Hlášení kontrolních orgánů je třeba vţdy povaţovat za opodstatněné. ŘO zároveň do patnáctého dne 
následujícího měsíce hlásí zjištěná podezření na nesrovnalost subjektům zapojeným do vnitřní úrovně hlášení, 
vnější úroveň hlášení nesrovnalostí provádí příslušný kontaktní bod AFCOS. 
 
 

11.5 Monitorování 

 
Celkovou odpovědnost za monitorování programu má v souladu s obecným nařízením ŘO. Řídící orgán je 
zodpovědný za správný, efektivní, systematický a včasný monitoring v průběhu implementace programu, za data 
zadaná do monitorovacího systému a za informování Evropské komise o průběhu a celkových výsledcích 
programu.  
 
Řídící orgán zřizuje dle článku 63 a 64 obecného nařízení do tří měsíců ode dne schválení operačního programu 
EK monitorovací výbor.  
 
 

Monitorovací výbor  
 
V souladu s čl. 63 a 64 obecného nařízení zřizuje monitorovací výbor členský stát po dohodě s ŘO do 3 měsíců 
od oznámení rozhodnutí o schválení operačního programu. Výbor je sloţen ze zástupců navrţených příslušnými 
organizacemi a institucemi, které oslovila RR. Jednotlivé organizace nominují své zástupce v souladu 
s principem rovných příleţitostí. Členy monitorovacího výboru jmenuje předseda RR a zohlední přitom nutnost 
naplnění principu partnerství a pokud je to moţné, rovné zastoupení muţů a ţen. Cílem Monitorovacího výboru 
je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci.  
 
Princip partnerství je v Monitorovacím výboru ROP Severovýchod zajištěn členstvím reprezentativních 
partnerských institucí z oblasti státní správy a územní samosprávy, hospodářské a sociální subjekty, nestátní 
neziskové organizace (zejména organizace působící v oblasti horizontálních témat, tedy subjekty prosazující 
rovnost muţů a ţen a subjekty soustředěné na udrţitelný rozvoj a ekologii). Současně je zajištěno i členství 
zástupců ostatních operačních programů ve smyslu dosaţení synergie a partnerství. Z vlastního podnětu nebo 
na ţádost monitorovacího výboru se práce monitorovacího výboru účastní zástupce Komise jako poradce. 
 
Členstvím jednotlivých partnerských subjektů v Monitorovacím výborů je zajištěna oboustranná provázanost, 
komunikace a koordinace informací a námětů mezi ŘO ROP Severovýchod a partnery a veřejností.  
 
Předseda RR zasílá prostřednictvím sekretariátu definitivní verzi programu spolu s podkladovými dokumenty pro 
zasedání výboru všem členům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům před zasedáním výboru. Tímto je 
zajištěno, ţe všichni členové mají moţnost se s dokumenty důkladně seznámit.  
 
V případě potřeby můţou být ustanoveny pracovní skupiny, pro řešení specifických problémů. 
 
Členové výboru jsou zástupci: 
 

 Řídicího orgánu ROP Severovýchod ,  

 krajů,  

 statutárních měst, 
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 sociálních a hospodářských partnerů,  

 profesních sdruţení a akademické obce, 

 nestátních neziskových organizací, 

 PCO a AO, 

 řídících orgánů dalších OP. 

 
Monitorovací výbor zpracovává svůj jednací řád a přijme jej po dohodě s ŘO za účelem výkonu svých povinností 
v souladu s obecným nařízením. 
 
Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací ROP Severovýchod , zejména nad zajištěním 
souladu s předpisy EU a legislativou ČR, dosaţením cílů programu při efektivním vyuţití veřejných prostředků, 
aj. Řídicí orgán bude vykonávat funkci sekretariátu monitorovacího výboru ROP Severovýchod . 
 
Monitorovací výbor bude zajišťovat zejména následující úkoly v souladu s čl. 65 obecného nařízení: 

a) sledování přípravy, realizace a vyhodnocení OP, jeho efektivnosti a účinnosti, 
b) posouzení a schválení kritérií pro výběr projektů, včetně veškerých revizí těchto kritérií, 
c) hodnocení postupu při dosahování konkrétních cílů OP a při dosahování cílů pro kaţdou prioritní osu 

programu, 
d) analýza výsledků realizace OP, 
e) posouzení a schvalování výroční a závěrečné zprávy OP před jejich zasláním Evropské komisi, 
f) návrhy řídícímu orgánu k revizi či přezkoumání ROP Severovýchod za účelem dosaţení cílů ROP 

Severovýchod , včetně finančního řízení, 
g) zváţí a schválí veškeré návrhy na úpravu obsahu rozhodnutí komise o příspěvku ERDF. 

 
 

Monitorovací systém 
 
Informační systém pro monitorování programů pro období 2007 – 2013 (dále ms2007) 
Vytvoření Monitorovacího systému strukturálních fondů vychází z poţadavku EK na existenci systému pro 
monitorování (viz obecné nařízení), poţadavku na elektronickou výměnu dat (viz Prováděcí nařízení - články 39 
- 42) a je v souladu s usnesením vlády č.198/2006 vybudovat jednotný monitorovací systém. 

Řídicí orgán odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení, a zejména zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické 
podobě pro kaţdou operaci v rámci operačního programu a shromaţďování údajů o provádění nezbytných pro 
finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení. 

Monitorovací systém musí být tedy kompatibilní s účetními systémy ROP Severovýchod . 

MSC2007 je informační systém slouţící pro monitorování implementace programů a projektů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Zajišťuje aktuální informace v adekvátní podobě a rozsahu, integritu 
dat a obsahuje kompletní data za program. Monitorovací systém strukturálních fondů slouţí k efektivní správě 
ROP Severovýchod a k zajištění reportů pro příslušná Generální ředitelství EK, vládu, parlament a v neposlední 
řadě i pro regiony.  

V rámci procesu monitorování plní koordinační a metodickou roli MMR. MMR vydává pokyny a metodiky 
v oblastech řízení, provádění evaluací, sběru dat a jejich elektronické výměny, zakládání a činnosti 
monitorovacích výborů, kontroluje a dohlíţí na všechny aktivity, které spadají mezi úkoly ŘO operačních 
programů. MMR dále zakládá a zajišťuje fungování integrovaného monitorovacího informačního systému, který 
bude pouţíván řídícími orgány všech OP, PCO a auditorem a zajišťuje elektronickou výměnu dokumentů a dat. 

Základním prostředkem zajištění jednotnosti monitorovacího systému je stanovení rozsahu závazných dat 
a závazných postupů pro jejich pořizování a předávání. 
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Poskytování srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro podporu řízení, monitorování a hodnocení je 
zajišťováno závaznou Metodikou monitorování SF a FS 2007 - 2013. Tato metodika definuje centrálně závazný 
datový rozsah, závazné postupy a lhůty pro monitorování operačních programů a projektů na všech úrovních 
implementace. Spolu se stanovením jednotných a závazných postupů pro předávání dat je tak zajištěn plně 
integrovaný jednotný monitorovací systém na všech úrovních implementace, který zajistí potřebná data pro 
řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů včetně pravidelného sběru dat od příjemců pomoci pro 
účely sledování pokroku realizace projektů prostřednictvím webového účtu příjemce. 

Datová komunikace mezi účetním systémem PCO IS VIOLA jako základním nástrojem pro podporu funkce PCO 
a MSC2007 jako nástrojem centrálního monitorování fondů EU, je zajištěna z úrovně MMR.  

Pro monitorování programovacího období 2007 - 2013 je od 1.1.2007 zajištěna plná funkčnost monitorovacího 
systému - MSC2007, který zajistí monitorování na všech úrovních implementace (úroveň centrální, úroveň ŘO, 
úroveň příjemce). Systém zajišťuje plnou podporu pro řízení, monitorování, hodnocení a administraci programů 
a projektů. Respektuje poţadavky EK a zajišťuje poţadovanou funkci sběru dat a předávání těchto dat EK 
a PCO. 
 
Monitorovací systém zajišťuje sledování následujících činností: 
 čerpání prostředků ze strukturálních fondů a národního spolufinancování, 
 monitorování, hodnocení a kontrolní činnosti, 
 komunikaci s EK, 
 poskytování údajů do standardní monitorovací tabulky EK, 
 sledování údajů na úrovni příjemce, 
 napojení na relevantní systémy státní správy, 
 naplňování monitorovacích indikátorů (plnění stanovených cílů). 
 
MSC2007 je nadále řešen ve třech úrovních: centrální/řídicí (MSC2007), výkonné - informační systém 
operačního programu (MONIT7+) a úrovni příjemce - webová ţádost (BENEFIT7).  
MMR vytváří především pro účely sledování finanční pomoci informační systém, který je jedním z nezbytných 
předpokladů pro přijetí pomoci ze SF a FS. Dle usnesení vlády č. 198/2006 zabezpečuje MMR jednotný 
centrální informační systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů na všech úrovních 
administrace programů financovaných ze SF a FS. Systém je závazný pro všechny subjekty implementace 
v programovém období let 2007 - 2013. 

MMR řídí nastavení informačního systému v oblasti řízení, sběru dat, monitorování a komunikace s EK. Zajistilo 
připravenost centrálního monitorovacího systému, který je také důležitým nástrojem řízení implementace 
všech OP. 

Řídící orgány mají povinnost dodávat data v poţadovaném rozsahu, struktuře a v poţadovaných termínech 
z úrovně příjemce pomoci na základě postupů definovaných v operačních manuálech. 
 
Informační systém MSC2007  
Centrální databáze MSC2007 je základním nástrojem shromaţďování a uchovávání informací o procesu 
poskytování pomoci EU do ČR. Úroveň zajišťuje plánování rozvoje, programování a vyhodnocování operačních 
programů z hlediska věcného a finančního monitoringu. Poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu 
realizace programu i celkové pomoci EU v ČR. MSC2007 slouţí jako základní SW nástroj ŘO ROP 
Severovýchod , CPO a NOK. Správcem MSC2007 je Odbor správy monitorovacích systémů MMR (dále 
i OSMS), který je odpovědný za správu uţivatelských přístupů, přenosy, definici rozhraní, havarijní plány a 
rozvoj systému.  

Základem pro elektronickou výměnu dat s EK je právě MSC2007, z něhoţ jsou data za všechny programy v ČR 
přenášena do monitorovací databáze EK - System for Fund Management in the European Community 2007 - 
2013. V rámci MSC2007 byl vytvořen modul „Data pro SFC2007“, jenţ slouţí k autorizaci poţadovaných 
výstupních sestav ŘO - subjekty zodpovědnými za řízení a koordinaci programu. Tento modul zajišťuje tvorbu 
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exportních souborům (s povinnými údaji), posílaných do SFC2007. Kaţdý uţivatel MSC2007 má náhledový 
přístup do modulu „Data pro SFC2007“ v MSC2007. Editační přístup, definovaný seznamem rolí, je umoţněn 
pro jmenované zástupce subjektů zapojených do procesu řízení, monitoringu a kontroly, a to na základě 
přidělení role a kompetencí OSMS MMR. 

MSC2007 je napojen také na informační systém PCO (IS VIOLA), tento systém slouţí k finančnímu řízení 
a účtování o prostředcích z rozpočtu EU. Z MSC2007 do IS VIOLA jsou předávány Souhrnné ţádosti o platbu. 
Z IS VIOLA se do MSC2007 zpětně předává Souhrnná skutečnost. 
 
Informační systém MONIT7+ 
IS Monit7+ je informační systém administrace a řízení projektů. Zajišťuje výkonné činnosti přípravy a realizace 
vlastních projektů, tj. sběr a vyhodnocování ţádostí, operativní evidenci projektů, věcné a finanční monitorování 
na úrovni projektu, reporting či poskytování dat nadřízeným orgánům. IS Monit7+ slouţí jako základní SW 
nástroj implementace ROP Severovýchod . Správcem IS Monit7+ je CRR, které je odpovědné za správu 
uţivatelských přístupů, bezpečnost, zálohování, přenosy, definici rozhraní a zajištění rozvoje systému. Přístup 
do databáze IS Monit7+ je prostřednictvím webového rozhraní. 
 
Webová ţádost BENEFIT7 
Webová ţádost BENEFIT7 je softwarový nástroj příjemce. Jedná se o elektronickou ţádost, která slouţí ţadateli 
pro vyplňování údajů o plánovaném projektu a jejíţ nová nebo upravená verze je vytvořena pro kaţdou výzvu 
k předkládání projektů. Jednotná ţádost slouţí k oboustranné komunikaci mezi ŘO ROP Severovýchod 
a ţadateli/příjemci. Všichni uţivatelé budou k systému webové ţádosti přistupovat prostřednictvím sítě Internet. 
Centrální úloţiště webových ţádostí bude na serveru MMR. 
 
 
Informační systém EK SFC2007 
ČR zvolila variantu předávání dat do systému EK SFC2007 prostřednictvím technického rozhraní a sluţeb 
internetu. Elektronická výměna dat zahrnuje přenos dat z české databáze MSC2007 do databáze EK SFC2007. 
Znamená to přípravu poţadovaných dat a následný přenos potřebných dat z české databáze MSC2007. V této 
databázi byl vytvořen speciální modul, který slouţí k autorizaci dat řídícími orgány odpovědnými za řízení 
a koordinaci programů fondů EU. Tento modul zajišťuje tvorbu a export validovaných dat řídících orgánů, PCO 
a přes sluţby internetu do databáze Evropské komise SFC2007. Modul splňuje poţadavek EK na eGovernment. 

System for Fund Management in the European Community 2007 - 2013 je informační systém EK, který pomáhá 
dodrţovat pravidla fondů EU. SFC2007 tvoří - Informační systém a Systém finančního řízení (pouţívá jej pouze 
EK). Členské státy a EK vyuţívají Informační systém, který slouţí pro komunikaci a výměnu dokumentů mezi 
členskými státy EU a EK, kam všechny instituce pracující s fondy EU povinně předávají veškeré údaje potřebné 
pro implementaci nařízení.  

Informační systém Evropské komise je provázán na monitorovací systém MSC2007 díky Web Services přes síť 
internet, coţ umoţňuje přímý interface. Přístup do databáze SFC2007 je moţný jen registrovaným při zadání 
uţivatelského jména a hesla, jehoţ přidělení je zprostředkováno koordinátorem pro SFC2007 s rolí MS Liaison 
za ČR. Kaţdá členská země, včetně ČR jmenuje jednu osobu, jíţ je přidělena role MS Liaison a která je 
kontaktní osobou pro všechny úkony spojené s ţádostmi o přístup. V případě ČR tuto roli zastává zástupce 
MMR. Nárok na přidělení hesla mají pouze subjekty zapojené do implementace programů za ČR, a to převáţně 
v náhledovém módu. Aktivní přístup do SFC2007 je udělen pouze výjimečně.  

 
Výroční a závěrečné zprávy o implementaci 
 
ŘO zajistí vypracování, projednání a schválení zpráv MV a jejich následné předloţení EK. 

Výroční zprávy budou EK předkládány do 6 měsíců od konce kaţdého celého kalendářního roku realizace. 
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Závěrečná zpráva o implementaci bude postoupena Evropské komisi do 31.3.2017.  

Všechny výroční a závěrečné zprávy o implementaci by měly obsahovat následující informace: 
 

 důleţité socioekonomické trendy se vztahem k podpoře, včetně národních, regionálních asektorových 
politik, 

 postup v realizaci prioritních os a opatření ve vztahu k jejich specifickým cílům, s kvantifikací jejich 
fyzických indikátorů a indikátorů výsledků a dopadů, 

 finanční implementace pomoci, sumarizace celkových výdajů, proplacených Platebním a certifikačním 
orgánem pro kaţdé opatření a záznamy o celkových platbách ze strany Evropské komise a dále 
kvantifikace finančních indikátorů, 

 všechny kroky ze strany Řídícího orgánu a Monitorovacího výboru pro zajištění kvality a efektivnosti 
implementace, především: 

 monitorování, finanční kontrola a  hodnocení opatření, včetně organizování sběru dat, 

 přehled všech podstatných problémů vyskytujících se při řízení podpory a přehled přijatých 
opatření, 

 opatření pro zajištění publicity, 

 kroky k zajištění slučitelnosti s politikou Společenství, 

 opatření, přijatá pro zajištění informovanosti a  publicity OP, 

 informace o významných problémech, vztahujících se k dodrţování souladu s politikami Společenství, 
které byly zjištěny během implementace OP, a přijatá opatření pro jejich nápravu, 

 vyuţití pomoci vrácené Řídícímu orgánu nebo jinému veřejnému orgánu v období provádění OP dle 
článku 99 (2) Nařízení. 

 
Kaţdý rok poté, co bude výroční zpráva postoupena Evropské komisi, bude EK a Řídící orgán posuzovat hlavní 
výstupy z předchozího roku. Po tomto posouzení můţe EK vznést připomínky a Řídící orgán bude Komisi 
následně informovat o opatřeních, přijatých na základě těchto připomínek. Pokud Evropská komise dojde 
k závěru, ţe přijatá opatření jsou nedostatečná, můţe doporučit Řídícímu orgánu změny vedoucí k zefektivnění 
monitorování nebo řízení podpory. Řídící orgán by měl na takovéto doporučení reagovat zavedením 

doporučených změn, nebo vysvětlením, proč navrţená doporučení nebyla akceptována.  
 
Odstraňování nedostatků v monitorovacím a řídícím systému – podle doporučení Komise – je jednou 
z podmínek pro uskutečnění průběţných  plateb. 
 
 

11.6 Hodnocení programu  

 
Z ustanovení článku 47 a 48 Obecného nařízení vyplývají povinnosti spojené s uskutečňováním evaluace. 
Provádění evaluací směřuje ke zlepšení kvality, efektivnosti a konzistence pomoci z fondů a téţ implementace 
operačních programů. S tím spojené povinnosti zahrnují zejména: 
 

- sestavování, realizaci, aktualizaci a vyhodnocování evaluačního plánu ROP SV (ve vazbě na evaluační 
plán NSRR);  

- zajištění vypracování či spolupráce na všech hlavních evaluacích (ex-ante, on-going, ad-hoc, ex-post,), 

- poskytování zdrojů a vyuţití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové evaluace NOK 
(dříve NRPS), strategické zprávy 2009 a 2012 (čl. 29 odst. 2) a ex post hodnocení prováděné EK, 
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- aktivní vzájemná spolupráce s evaluátory a pracovníky evaluace na národní úrovni (s Evaluační 
jednotkou NOK), na úrovni operačních programu i na různých úrovních implementace strukturálních 
fondů a Fondu soudrţnosti v České republice;  

- uveřejňování výsledků evaluací. 
 
Cílem evaluace je dle Obecného nařízení: 

- zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a  její konzistence s cíli EU, 
- zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačních programů s důrazem na specifické 

strukturální problémy a udrţitelný rozvoj. 
 
Za realizaci evaluací ROP Severovýchod je zodpovědný Řídící orgán ROP Severovýchod, funkci Evaluačního 
pracoviště plní samostatný úsek Odboru metodického řízení programu a monitoringu.  
 
Evaluační pracoviště vykonává zejména tyto činnosti: 

 vytvoření, realizaci a vyhodnocení evaluačního plánu a jeho ročních aktualizací, 

 přípravu, řízení a vyhodnocování evaluací, 

 zvyšování evaluační kapacity, 

 prezentace a publicita výsledků evaluací včetně zajištění jejich vyuţití v praxi, 

 předkládání výsledků evaluací a vyhodnocení evaluačního plánu Monitorovacímu výboru ROP 
a Monitorovacímu výboru NSRR, 

 koordinace Odborných oponentních skupin, 

 spolupráce s Evaluační jednotkou NSRR a ostatními evaluačními pracovišti. 
 
Pro zdárné provádění evaluací a naplnění cílů evaluačních projektů je ustanovena Odborná oponentní 
skupina, která plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluačního projektu. Její obsazení je voleno na 
principu partnerství, a to tak, aby byla zahrnuta různá názorová hlediska (např. účast partnerů z oblastí, jichţ 
se dotýká strukturální zásah, který je předmětem hodnocení). Členové se současně podílejí na definici 
zaměření evaluačních projektů, předávají si informace o potřebách cílových skupin a poskytují zpětnou 
vazbu k výstupům evaluací. 
 
Dalšími subjekty spolupracujícími na evaluaci jsou: 

 

 NOK - Evaluační jednotka NSRR, která plní úlohu poradního, koordinačního a oponentního orgánu pro 
rámcové evaluační aktivity NSRR. Důleţitou oblastí jeho činnosti je spolupráce s ostatními evaluačními 
pracovišti: sdílení informací, poskytování metodické podpory, vzájemné komentování závaţných 
výstupních materiálů.  

 Monitorovací výbor ROP Severovýchod, 

 Evropská komise, 

 Externí hodnotitelé. 

Externí hodnotitelé – realizátoři evaluačních aktivit. Dle obecného nařízení (čl. 47, bod 3) musí být  hodnotitelé 
externí na řídícím orgánu zcela nezávislé odborné subjekty. Výběr hodnotitele pro evaluační projekt je podroben 
důkladnému, transparentnímu výběrovému řízení s důrazem na odbornost a zkušenosti hodnotitele. 

 
Evaluační pracoviště ROP SV sestavuje ve vazbě na Evaluační plán NOK Evaluační plán ROP SV na celé 
programové období, kaţdoročně jej aktualizuje a konkretizuje ročními evaluačními plány.  
 
Evaluační aktivity ROP Severovýchod  budou zaloţeny na následujících principech:   

– Relevance: Intervence musí být přiměřené cílům ROP SV. 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

~ 140 ~ 

– Efektivita: Efekty (výsledky, dopady) musí být úměrné vstupům. 
– Efektivnost: K dosaţení formulovaných cílů ROP SV musí být pouţity optimální prostředky. 
– Uţitečnost: Je nutné sledovat dopady ROP SV i v poměru k širším socioekonomickým potřebám.  
– Udrţitelnost: Je nutné sledovat, zda budou dopady intervencí ROP SV existovat trvale. 

 
Ex-ante hodnocení ROP 
 
V souladu s článkem 48 Obecného nařízení bylo provedeno ex-ante hodnocení programu, jehoţ hlavním cílem 
bylo zdokonalit kvalitu programování a optimalizovat alokaci zdrojů. Závěrečná zpráva tohoto hodnocení byla 
Řídícímu orgánu ROP Severovýchod  předána v listopadu 2006. 
 
Programový dokument Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byl zhodnocen z hlediska 
kvality koncepce a zpracování včetně vyhodnocení připravenosti nositele programu k realizaci navrhovaných 
intervenčních záměrů a priorit. V rámci hodnocení byla také provedena kontrola poţadovaných náleţitostí 
vyţadovaných pro operační programy a byla identifikována moţná rizika, která by se mohla vyskytnout při 
realizaci navrhovaných intervencí. 
 

Stručné shrnutí závěrů ex-ante hodnocení 

 Hodnocený dokument ROP NUTS II Severovýchod je povaţován za vhodný nástroj pro usměrňování 
strategického rozvoje NUTS II Severovýchod. 

 Strategie je dobře koncipovaná vzhledem ke specifickým problémům regionu, které byly identifikovány 
v socioekonomické analýze. Je zde jasná vazba mezi socioekonomickou analýzou, SWOT, strategií 
a výběrem priorit. 

 Globální cíl je přesný, dostatečně akcentuje cílový stav, odpovídá potřebě zvýšení kvality fyzického 
prostředí regionu a je reálně ovlivnitelný intervencemi ROP. 

 V popisu prioritních os by měl být podrobnější popis kauzálních vztahů, především společné působení  
intervencí. 

 Návrh prioritních os je v souladu s národními a komunitárními politikami a dokumenty (SOZS, 
Lisabonská strategie, NSRR, Národní program reforem) jakoţ i s programovými dokumenty krajů. 

 V dokumentu nejsou do všech konečných důsledků dořešeny překryvy s podporami ostatních 
tématických operačních programů. Konečné vyřešení těchto překryvů je však částečně mimo 
kompetence nositele ROP NUTS II Severovýchod. 

 Při vymezení prioritních os a oblastí podpory není dostatečně vyuţit strategický, tématicky selektivní 
a územně koncentrovaný přístup. Celková roztříštěnost v rozdělení finančních prostředků  na velké 
mnoţství aktivit můţe vést k nízké účinnosti či nejasným efektům, většina oblastí podpory je z hlediska 
jejich cílů podfinancována. 

 
 
Hodnocení SEA ROP NUTS II SV 

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále 
jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) byl ROP NUTS II Severovýchod podroben procesu hodnocení vlivů koncepcí na 
ţivotní prostředí  a veřejné zdraví (tzv. SEA – strategické hodnocení vlivů na ţivotní prostředí). Metodika vychází 
z SEA Národního rozvojového plánu. Zvláštní důraz v rámci SEA je kladen na  vytvoření systému  indikátorů 
a environmentálních kritérií pro výběr projektů, které slouţí k zajištění, aby nebyly podpořeny projekty 
s významnými negativními vlivy na ţivotní prostředí. Součástí vyhodnocení ROP SV bylo i posouzení z hlediska 
důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo  dne 18.10.2006 souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Regionální 
operační program NUTS II Severovýchod“ za dodrţení  podmínek uvedených ve stanovisku.  

Podmínky jsou zaměřeny především na tyto oblasti: 

 Sledování dopadů implementace ROP SV na ţivotní prostředí, 

 zohlednění problematiky ţivotního prostředí v rámci celkového systému hodnocení a výběru projektů 
formou tvoření systému indikátorů a environmentálních kritérií, 

 zohlednění opatření na sníţení potenciálních vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví při stanovení 
podmínek realizace projektů. 

 
V rámci ROP je ochrana ţivotního prostředí pojednána jako základní horizontální téma, které je součástí všech 
prioritních os ROP Severovýchod. Na úrovni prioritních os, specifických cílů, oblastí podpory a aktivit nebyly 
nalezeny skutečnosti, které by a priori vedly k významným negativním vlivům na ţivotní prostředí a veřejné 
zdraví. Rozhodující fází v tomto směru bude fáze implementace a konkrétní výběr a řešení projektů. 
 
 

11.7 Propagace  

 
Podle článku 69 Obecné Nařízení musí být v souvislosti s OP přiměřeným způsobem prováděna informační 
a propagační opatření, jejichţ cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o OP a činnostech EU. Za zajištění 
propagace nese zodpovědnost Řídící orgán, který zajistí zejména informovanost: 

 případných příjemců pomoci, hospodářských a sociálních partnerů, subjektů, prosazujících 
rovnoprávnost mezi muţi a ţenami, příslušných nevládních organizací o příleţitostech, které nabízená 
pomoc přináší; 

 široké veřejnosti o úloze Společenství v poskytování pomoci prostřednictvím ERDF a FS a také 
o konečných výsledcích této pomoci 
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12 Přílohy 

12.1 Implementační schéma 

 



 

 

Prováděcí dokument ROP SV ~ 143 ~ 

Verze: 7.0 
1. dubna 2010 

12.2 Organizační struktura – Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod 
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12.3 Schéma – oddělení funkcí 
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12.4 Seznam měst dle jednotlivých oblastí podpor prioritní osy 2 

Seznam měst dle počtu obyvatel k 1.1.2006 

 

Města s více neţ 50 000 obyvatel 

    Počet obyvatel města 
k 1.1.2006 Kraj Město 

LBK Liberec 97 950 

KHK Hradec Králové 94 431 

PK Pardubice 88 260 

   

Města s více více neţ 5 000 obyvatel a méně neţ 50 000 obyvatel 

    Počet obyvatel města k 
1.1.2006 Kraj Město 

LBK Jablonec nad Nisou 44 748 

LBK Česká Lípa 38 489 

KHK Trutnov 31 195 

PK Chrudim 23 385 

KHK Náchod 21 079 

PK Svitavy 17 248 

PK Česká Třebová 16 533 

KHK Jičín 16 253 

KHK Dvůr Králové nad Labem 16 111 

PK Ústí nad Orlicí 14 918 

LBK Turnov 14 489 

KHK Vrchlabí 13 065 

KHK Jaroměř 12 767 

PK Vysoké Mýto 12 432 

LBK Nový Bor 12 192 

KHK Rychnov nad Kněţnou 11 672 

PK Moravská Třebová 11 251 

PK Hlinsko 10 295 

PK Litomyšl 10 118 

KHK Nové Město nad Metují 10 054 

PK Lanškroun 9 807 

KHK Nová Paka 9 263 

PK Polička 9 029 

PK Choceň 8 953 

LBK Semily 8 924 

KHK Hořice 8 811 

PK Přelouč 8 467 

KHK Červený Kostelec 8 419 

KHK Broumov 8 136 
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LBK Frýdlant 7 500 

LBK Hrádek nad Nisou 7 358 

KHK Nový Bydţov 7 126 

KHK Dobruška 7 033 

LBK Tanvald 6 966 

LBK Mimoň 6 742 

KHK Hronov 6 488 

LBK Ţelezný Brod 6 409 

KHK Týniště nad Orlicí 6 303 

PK Holice 6 298 

PK Letohrad 6 202 

KHK Kostelec nad Orlicí 6 159 

LBK Chrastava 6 038 

PK Ţamberk 6 017 

KHK Úpice 5 927 

LBK Lomnice nad Popelkou 5 896 

KHK Třebechovice pod Orebem 5 796 

LBK Jilemnice 5 710 

KHK Česká Skalice 5 429 

KHK Chlumec nad Cidlinou 5 313 

PK Skuteč 5 304 

LBK Doksy 5 103 
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12.5  Finanční plán [EUR] 

Číslo 
prioritní 

osy/oblasti 
podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory Fond 
Podíl na 
alokaci 

% 

  Národní zdroje 
Zdroje EU + 

národní zdroje 
celkem 

Míra 
spolufinancování 

Zdroje EU Celkem SR kraje obce 
ostatní 
veřejné 
zdroje 

EU ČR 

1 Rozvoj dopravní infrastruktury ERDF 37% 242 889 314 42 862 827 21 431 413 17 775 524 3 290 299 365 591 285 752 141 85,00% 15,00% 

1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ERDF 61% 147 878 054 26 096 130 13 048 065 13 048 065 0 0 173 974 184 85,00% 15,00% 

1.2. 
Podpora projektů zlepšujících dopravní obsluţnost 
území ERDF 34% 82 866 794 14 623 555 7 311 777 3 655 888 3 290 299 365 591 97 490 349 85,00% 15,00% 

1.3. Rozvoj veřejných mezinárodních letišť  ERDF 5% 12 144 466 2 143 142 1 071 571 1 071 571 0 0 14 287 608 85,00% 15,00% 

2 Rozvoj městských a venkovských oblastí ERDF 34% 223 195 587 39 387 454 19 693 727 3 731 984 14 376 421 1 585 322 262 583 041 85,00% 15,00% 

2.1. Rozvoj regionálních center ERDF 39% 87 051 270 15 361 988 7 680 994 1 920 249 5 376 696 384 049 102 413 258 85,00% 15,00% 

2.2. Rozvoj měst ERDF 41% 91 505 200 16 147 976 8 073 988 1 614 798 5 651 792 807 398 107 653 176 85,00% 15,00% 

2.3. Rozvoj venkova ERDF 20% 44 639 117 7 877 490 3 938 745 196 937 3 347 933 393 875 52 516 607 85,00% 15,00% 

3 Cestovní ruch ERDF 22% 144 420 673 25 486 002 12 743 001 5 097 203 5 199 144 2 446 654 169 906 675 85,00% 15,00% 

3.1. 
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit  
v oblasti CR ERDF 92% 132 867 021 23 447 122 11 723 561 4 689 426 4 689 424 2 344 711 156 314 143 85,00% 15,00% 

3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR ERDF 8% 11 553 652 2 038 880 1 019 440 407 777 509 720 101 943 13 592 532 85,00% 15,00% 

4 Rozvoj podnikatelského prostředí ERDF 4% 26 258 304 4 633 818 2 316 909 2 264 778 0 52 131 30 892 122 85,00% 15,00% 

4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání ERDF 85% 22 319 557 3 938 744 1 969 372 1 969 372 0 0 26 258 301 85,00% 15,00% 

4.2. 

Podpora rozvoje spolupráce firem se SŠ, učilišti, 
dalšími vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj 
inovačních aktivit v regionu ERDF 15% 3 938 747 695 074 347 537 295 406 0 52 131 4 633 821 85,00% 15,00% 

5 Technická pomoc ERDF 3% 19 693 728 3 475 362 1 737 681 0 0 1 737 681 23 169 090 85,00% 15,00% 

5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP ERDF 89% 17 443 728 3 078 304 1 539 152 0 0 1 539 152 20 522 032 85,00% 15,00% 

5.2. 
Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II 
Severovýchod ERDF 11% 2 250 000 397 058 198 529 0 0 198 529 2 647 058 85,00% 15,00% 

Celkem 100% 656 457 606 115 845 463 57 922 731 28 869 489 22 865 864 6 187 379 772 303 069 85,00% 15,00% 
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12.6  Struktura kofinancování projektů v rámci ROP Severovýchod 

 

Skupina příjemců 

dle kofinancování
Ty p příjemce podpory EU RR-SR RR-KR * RR-ostatní KR OR

Vlastní zdroje 

ţadatele 

veřejné 

prostředky

Soukromé 

zdroje
EU RR-SR RR-KR KR OR

Vlastní zdroje 

ţadatele 

veřejné 

prostředky

Soukromé 

zdroje

Kraj 85 7,5 0 7,5

Organizace zřizov aná krajem (85)** (7,5)** (7,5)** 0 (0)**

Organizace zaloţená krajem

Obec

Organizace zřizov aná obcí 0

Organizace zaloţená obcí

Stát

Organizace zřizov aná/zaloţená státem

RR Úřad regionální rady 85 7,5 0 - 7,5*** 0 - 7,5*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NNO

Zájmov é sdruţení práv nických osob 

(ZSPO)
0

Dobrov olný sv azek obcí

MSP (malý podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 51 9 0 0 0 0 40

Hospodářská komora (malý podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 51 9 0 0 0 0 40

NNO (malý podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 51 9 0 0 0 0 40

ZSPO (malý podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 51 9 0 0 0 0 40

MSP (střední podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 42,5 7,5 0 0 0 0 50

Hospodářská komora (střední podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 42,5 7,5 0 0 0 0 50

NNO (střední podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 42,5 7,5 0 0 0 0 50

ZSPO (střední podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 42,5 7,5 0 0 0 0 50

Podnikatelský subjekt (v elký podnik) 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 34 6 0 0 0 0 60

Organizace zřizov aná nebo zaloţená krajem 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 34 6 0 0 0 0 60

Organizace zřizov aná nebo zaloţená obcí 76,5 6,75 6,75 0 0 0 0 10 34 6 0 0 0 0 60

0
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Podnikatelé

** struktura kofinancování pro oblast podpory 5.2  Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

7,5 0

0 40 0 0 0 0

60 0 0

***  maximálně 7,5% (RR KR + RR ostatní)

40 0 0 0 0 60

* oblast podpory 1.3  Rozvoj mezinárodních veřejných letišť - kofinancování může být zajištěno i z finančních prostředků města

60 0

Ostatní 

v eřejné
85 7,5 0 0 0

Stát 85 7,5 0 00

60 0

0 7,5

0 0 400 7,5 0 0 0

Projekty nezakládající veřejnou podporu Projekty zakládající veřejnou podporu
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