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REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 
VYHLAŠUJE 

 VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

V RÁMCI 
 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROVÝCHOD 
 

1. Číslo kola výzvy 

Číslo kola výzvy:   13. 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, rozdělovaná částka 

Program:  Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Prioritní osa: 5 Technická pomoc 

Oblast podpory: 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 

Alokace na 13. kolo výzvy oblast podpory 5.1 ze SF: 100 000 000 ,- Kč 

                                                     
3. Cíle oblasti podpory  

Globální cíl oblasti podpory 5.1 

• Efektivní a výkonná správa programu, jejím účelem bude úspěšná realizace 
programu   

Operační cíle oblasti podpory 5.1  

• 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 
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4. Popis oprávněných aktivit  
• Řízení a implementace programu  
• Monitorování a hodnocení  
• Kontrola a kontrolní systémy 
• Informování a publicita 

Podrobnější obsah aktivit je uveden v Prováděcím dokumentu ve verzi 4.0 
z 23. ledna 2009. 

5. Oprávnění žadatelé 

- Regionální rada regionu soudržnosti (řídící orgán ROP) – dle zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 

6. Doporučená struktura financování pro oprávněné žadatele 

Žadatel 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Veřejné fin. 
zdroje 
celkem 

Dotace z rozpočtu 
Regionální rady 

Vlastní podíl žadatele 
na spolufinancování 

CZV 

Regionální 
rada regionu 
soudržnosti 

100% 100% 100% 0% 

 

7. Minimální přípustná výše celk. způsobilých výdajů na 1 projekt 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 
100 tis. Kč. 

8. Místo realizace projektů 

Projekt musí být realizován v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Region 
soudržnosti Severovýchod je tvořen územím Královéhradeckého, Pardubického 
a Libereckého kraje. 

9. Maximální délka trvání projektu 
Do 31.12.2013 
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10. Termíny výzvy 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace: od 15. 4. 2009 
Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 18.12.2009 ve 12:00 hod.  
Všechny žádosti doručené mimo stanovené období budou automaticky vyřazeny.  

11. Kritéria pro poskytnutí dotace 

Kritéria: Splnění kritérií přijatelnosti, splnění formálních náležitostí. 

12. Způsobilé výdaje 
Výčet způsobilých výdajů, které jsou uvažovány pro podporu v ROP SV v oblasti podpory 
5.1 je k dispozici v Metodice způsobilých výdajů ROP SV a v Operačním manuálu ROP 
Severovýchod. 

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 
Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu 
BENEFIT7, který je k dispozici v elektronické podobě na adrese www.eu-zadost.cz. 
Žadatel nebo jím pověřená osoba předloží tištěnou verzi žádosti osobně na ÚORP 
v Hradci Králové. Žádosti doručené jiným způsobem - např. poštou nebudou akceptovány.  

Adresa územního odboru realizace programu – Hradec Králové 

Pražská 320/8, 500 03 Hradec Králové 

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Ing. Lenka Vašátková  
l.vasatkova@rada-severovychod.cz  vedoucí odboru +420 498 501 024 

Bc. Irena Burešová  
i.buresova@rada-severovychod.cz 

koordinátorka činností 
Úseku administrace +420 498 501 025 

Mgr. Jana Ouřetská  
j.ouretska@rada-severovychod.cz  

administrace a 
konzultace projektů +420 498 501 026 

Bc. Gabriela Chybová  
g.chybova@rada-severovychod.cz 

administrace a 
konzultace projektů + 420 498 501 028 

Bc. Romana Dörnerová 
r.dornerova@rada-severovychod.cz  

administrace a 
konzultace projektů + 420 498 501 027 

  

http://www.eu-zadost.cz/
mailto:l.vasatkova@rada-severovychod.cz
mailto:i.buresova@rada-severovychod.cz
mailto:j.ouretska@rada-severovychod.cz
mailto:g.chybova@rada-severovychod.cz
mailto:r.dornerova@rada-severovychod.cz
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14. Další informace 

Podrobné informace o výzvě pro oblast podpory 5.1 jsou uvedeny v Operačním manuálu 
ROP Severovýchod. 

Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán ROP Severovýchod. 

 

 


