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REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD 
VYHLAŠUJE 

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

V RÁMCI 
 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROVÝCHOD 

 

1. Číslo kola výzvy 

Číslo kola výzvy:   21. 

 

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

Program:  Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

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  

Alokace na 21. kolo výzvy pro oblast podpory 4.2 ze SF: 47 500 000,- Kč 

          

3. Cíle oblasti podpory  

Globální cíl oblasti podpory 4.2 

 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 oblasti podpory 4.2 

 Zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol 

 Zvýšit účast veřejné správy a dalších klíčových aktérů na inovačních aktivitách v regionu 

 

4. Popis oprávněných aktivit  

 Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro 
zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností 
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 Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů 

 

Podrobnější obsah aktivit je uveden v Prováděcím dokumentu ve verzi 7.0 účinné od  1. 4. 2010. 

 

5. Oprávnění ţadatelé 

 kraje (viz zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), 

 organizace zřizované
1
 nebo zakládané

2
 kraji (§ 23 a další zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

 střední školy (§ 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

  

6. Doporučená struktura financování pro oprávněné ţadatele 

Typ příjemce podpory

Celkové 

způsobilé výdaje 

(CZV)

Dotace z 

rozpočtu 

Regionální rady

Vlastní podíl 

žadatele na 

spolufinancování 

CZV

Celkové 

způsobilé výdaje 

(CZV)

Dotace z 

rozpočtu 

Regionální rady

Vlastní podíl 

žadatele na 

spolufinancování 

CZV

kraj

organizace zřizovaná krajem

organizace založená krajem

obec

organizace zřizovaná obcí

organizace založená obcí

NNO

zájmové sdružení právnických osob (ZSPO)

dobrovolný svazek obcí

MSP (malý podnikatel) 60% 40%

NNO (malý podnikatel) 60% 40%

ZSPO (malý podnikatel) 60% 40%

MSP (střední podnikatel) 50% 50%

NNO (střední podnikatel) 50% 50%

ZSPO (střední podnikatel) 50% 50%

organizace zřizovaná nebo založená krajem 40% 60%

organizace zřizovaná nebo založená obcí 40% 60%
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100%

100%

100%

100% 90% 10%

Projekty zakládající veřejnou podporuProjekty nezakládající veřejnou podporu

100% 92,50% 7,50% 100% 40% 60%

 

 

7. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 500 tis. Kč. 

                                                           
1
 V případě, že majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví organizace zřizované 

krajem, musí být žadatelem vždy zřizovatel (kraj). 
2
 U organizací zakládaných kraji musí mít zakladatel (kraj) většinový majetkový podíl v organizaci. 
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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 

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31.12.2014. 

10. Termíny výzvy 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace: od 1.4.2010 

Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 30.7.2010 ve 12:00 hod. Všechny žádosti doručené mimo 
stanovené období budou automaticky vyřazeny.  

11. Kritéria pro poskytnutí dotace 

Výběr je založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhnou 

nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou oblast podpory.  

Kritéria: Splnění kritérií přijatelnosti, splnění formálních náležitostí, bodovací kritéria. 

12. Způsobilé výdaje 

Výdaje projektu se člení na způsobilé a nezpůsobilé. Výše dotace se vztahuje k celkovým způsobilým výdajům. 

Výčet způsobilých výdajů pro oblast podpory 4.2 a podmínky jejich dokladování jsou k dispozici v Metodice 

způsobilých výdajů ROP SV, která je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce. 

V rámci 21. kola výzvy pro oblast podpory 4.2 nebude ze strany ŘO ROP Severovýchod umožněno křížové 

financování. 

13. Náleţitosti ţádosti 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. K žádosti je nutné připojit povinné přílohy 

(seznam povinných příloh a metodiky ke zpracování některých povinných příloh jsou k dispozici v příloze 

Příručky pro žadatele a příjemce). Žadatel nebo jím pověřená osoba předloží tištěnou verzi žádosti osobně na 

ÚORP příslušný podle místa realizace projektu. Žádosti doručené jiným způsobem - např. poštou nebudou 

akceptovány. V případě, že bude projekt realizován ve více krajích, může žadatel předložit tištěnou verzi žádosti 

na ÚORP v libovolném z krajů, na jejichž území bude projekt realizován, zpravidla však na ÚORP v kraji, ve 

kterém realizace projektu převažuje.  

http://www.eu-zadost.cz/
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Adresy územních odborů: 

Územní odbor realizace programu – Hradec Králové 

Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové 

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Ing. Lenka Vašátková  

l.vasatkova@rada-severovychod.cz  
vedoucí odboru 

+420 498 501 024 

+420 736 521 891 

Bc. Romana Dörnerová 

r.dornerova@rada-severovychod.cz 

koordinátorka činností 

Úseku administrace 

+420 498 501 027 

+420 774 000 545 

Ing. Lada Malá 

l.mala@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 

+420 774 000 497 

Ing. Markéta Kupcová 

m.kupcova@rada-severovychod.cz  

administrace a 

konzultace projektů 
+ 420 498 501 025 

 

Územní odbor realizace programu - Pardubice  

Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice  

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Ing. Jiří Rozinek 

j.rozinek@rada-severovychod.cz 
vedoucí odboru +420 467 000 406 

+420 774 000 548 

Ing. Martina Elichová  

m.elichova@rada-severovychod.cz  

koordinátorka činností 

Úseku administrace 

+420 467 000 404 

+420 774 000 515 

Ing. Filip Hoffman 

f.hoffman@rada-severovychod.cz  

administrace 

a konzultace projektů 

+420 467 000 405 

+420 774 000 493 

Ing. Roman Jiroušek 

r.jirousek@rada-severovychod.cz 

administrace 

a konzultace projektů 
+420 467 000 404 

Ing. Andrea Koblížková 

a.koblizkova@rada-severovychod.cz  

administrace 

a konzultace projektů 
+420 467 000 405 

 

mailto:l.vasatkova@rada-severovychod.cz
mailto:r.dornerova@rada-severovychod.cz
mailto:j.ouretska@rada-severovychod.cz
mailto:g.chybova@rada-severovychod.cz
mailto:m.kupcova@rada-severovychod.cz
mailto:j.rozinek@rada-severovychod.cz
mailto:m.elichova@rada-severovychod.cz
mailto:f.hoffman@rada-severovychod.cz
mailto:r.jirousek@rada-severovychod.cz
mailto:a.koblizkova@rada-severovychod.cz
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Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec 

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Bořek Machatý  

b.machaty@rada-severovychod.cz 
vedoucí odboru 

+420 488 577 873 

+420 774 000 513 

Bc. Petra Vokurková  

p.vokurkova@rada-severovychod.cz 

koordinátor činností 

Úseku administrace 

+420 488 577 875 

+420 774 000 511 

Michaela Vaněčková  

m.vaneckova@rada-severovychod.cz  

administrace 

a konzultace projektů 
+420 488 577 872 

Marcela Slezáková 

m.slezakova@rada-severovychod.cz 

administrace 

a konzultace projektů 
+420 774 000 489 

Ing. Vitaliy Osypenko  

v.osypenko@rada-severovychod.cz 

administrace 

a konzultace projektů 

+420 488 577 876 

+420 774 000 499 

 

14. Další informace 

Podrobné informace o 21. kole výzvy pro oblast podpory 4.2 jsou uvedeny v „Příručce pro žadatele a příjemce", 
která je zveřejněna na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz.  

Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán ROP Severovýchod. 

 

mailto:b.machaty@rada-severovychod.cz
mailto:p.vokurkova@rada-severovychod.cz
mailto:m.vaneckova@rada-severovychod.cz
mailto:m.slezakova@rada-severovychod.cz
mailto:v.osypenko@rada-severovychod.cz
http://www.rada-severovychod.cz/


 

 

Pražská 320/8 
500 04 Hradec Králové 
tel.:  +420 498 501 011 
e-mail: info@rada-severovychod.cz 
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