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REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 
VYHLAŠUJE 

 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST  

V RÁMCI 
 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROVÝCHOD 
2007 – 2013  

 

1. Číslo kola výzvy 

Číslo kola výzvy:   8. 

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

Program:  Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 

Alokace na 8. kolo výzvy pro oblast podpory 2.1 ze SF : alokace 1 761 500 000,- Kč 

                                                     
3. Cíle oblasti podpory  

Globální cíl oblasti podpory 2.1 

• Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst, jako 
regionálních center 

 
 

     Operační cíle oblasti podpory 2.1 

 
• Regenerovat a revitalizovat městské prostředí 
• Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 
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4. Popis oprávněných aktivit  
• Regenerace a revitalizace brownfields, a investice do dopravní a technické 

infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, 

• Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví a sociálních věcí. 

 
Podrobnější obsah aktivit je uveden v Prováděcím dokumentu ve verzi 1.03 z  1. dubna 
2008. 
 
Aktivity způsobilé i pro jiné oblasti podpory ROP Severovýchod a jiné operační programy : 
 
Integrované plány rozvoje měst mohou zahrnovat i jiné výše neuvedené aktivity, které jsou 
způsobilé pro oblast podpory 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost 
území v rámci ROP Severovýchod. Aktivity/projekty vhodné pro oblast podpory 1.2 budou 
v IPRM uvedeny pro informaci. 
 
Podrobnější obsah aktivit je uveden v Prováděcím dokumentu ve verzi 1.03 z  1. dubna 
2008. 
 
Integrované plány rozvoje města ( IPRM) mohou zahrnovat i aktivity vhodné pro tematické 
operační programy, naplňující další aktivity prioritních oblastí IPRM uvedených v kapitole 
1.4.3 Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj (dále „Metodický pokyn k IPRM“) 
Aktivity/projekty vhodné pro tematické operační programy budou v IPRM uvedeny pro 
informaci.  
 

5. Oprávnění žadatelé 

Obce (zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů) s více než 50 tis. 
obyvateli. 
Integrované plány rozvoje města mohou v rámci ROP Severovýchod předložit 
v návaznosti na výše uvedenou podmínku pouze města Hradec Králové, Liberec, 
Pardubice.  
 

6. Forma podpory a její výše 
Nevratná přímá pomoc (dotace) bude poskytována prostřednictvím Integrovaných plánů 
rozvoje měst  na realizaci dílčích projektů. Na základě schváleného IPRM obdrží město 
příslib prostředků z ROP Severovýchod (oblast podpory 2.1.) členěný na opatření IPRM a 
na roky. 
 
Nevratná přímá pomoc (dotace) pro dílčí projekty ROP bude činit maximálně 92,5% 
způsobilých výdajů. 
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U projektů, které zakládají veřejnou podporu, bude dotace určena v souladu s mapou 
regionální podpory ČR pro období 2007-2013 – celková podpora nesmí překročit 40 % 
celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků lze tento limit zvýšit o 20 % a u 
středních podniků o 10%. 

7. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 IPRM 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 integrovaný plán rozvoje měst 
činí 280 milionů 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. 

Území určená k podpoře v rámci IPRM 
 
Prostřednictvím IPRM budou řešena: 
 
- Deprivovaná území (zóny) s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká 

nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení, atd.) 
- Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být 

využit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny 
- Tematicky vymezená oblast města 
 
Geograficky vymezená zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území města, která 
bude vybrána na základě následujících ukazatelů : 
 
A) deprivované území – vykazuje v regionálním kontextu nepříznivé hodnoty u nejméně 
dvou ukazatelů dle článku 47 prováděcího nařízení: 

- Vysoká úroveň chudoby a vyloučení, 
- Vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti, 
- Neuspokojivý demografický vývoj, 
- Nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet 

žáků, kteří předčasně opouštějí školu, 
- Vysoký stupeň kriminality a delikvence, 
- Obzvláště znečištěné životní prostředí, 
- Nízká míra hospodářské aktivity, 
- Velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, 
- Poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, 
- Vysoká energetická náročnost budov nebo. 
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B) území s vysokým potenciálem růstu, charakterizované minimálně dvěma 
z následujících ukazatelů : 
 

- Vysoká koncentrace ekonomických aktivit, 
- Vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb, 
- Výrazné uplatnění obslužných a administrativních funkcí, 
- Vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit, 
- Velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a 

přispívající k rozvoji města, 
- Velký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích 

potřeb obyvatel a pro zlepšení kvality života ve městě, 
- Vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru 

a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. 

9. Doba trvání IPRM/dílčích projektů - nejpozdější možné datum ukončení 
IPRM/dílčích projektů 

Dle časového harmonogramu realizace aktivit IPRM, nejpozději však do 30. 6. 2015 

10. Termíny výzvy 

Příjem integrovaných plánů rozvoje měst: od 16.6.2008  
Ukončení příjmu integrovaných plánů rozvoje měst: 30.9.2008 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 IPRM. Budou vybrány ty 
projekty IPRM, 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. 
 

13. Náležitosti žádosti IPRM 
Žádost musí být předložena na standardním formuláři pro předložení IPRM, v souladu 
s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod . K žádosti je nutné připojit 
povinné přílohy (seznam povinných příloh a metodiky ke zpracování některých povinných 
příloh jsou k dispozici v příloze Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod). 
Žadatel nebo jím pověřená osoba předloží tištěnou verzi žádosti osobně na ÚORP 
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příslušný podle místa realizace projektu IPRM. Žádosti doručené jiným způsobem - 
např. poštou nebudou akceptovány.  

 

Adresy územních odborů: 

Územní odbor realizace programu – Hradec Králové 

Pražská 320/8, 501 01 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 Jírová  
j.jirova@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 

 

Územní odbor realizace programu - Pardubice  
Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice  

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Ing. Ivana Víšková  
i.viskova@rada-severovychod.cz  vedoucí odboru +420 467 000 406  

Ing. Martina Elichová  
m.elichova@rada-severovychod.cz  

koordinátorka činností 
Úseku administrace +420 467 000 404  

Ing. Filip Hoffman 
f.hoffman@rada-severovychod.cz  

administrace 
a konzultace projektů +420 467 000 405 

Ing. Zuzana Horčičková 
z.horcickova@rada-severovychod.cz   

administrace 
a konzultace projektů +420 467 000 404 
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Územní odbor realizace programu - Liberec  
Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec 

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon 

Ing. Michal Vereščák  
m.verescak@rada-severovychod.cz  

vedoucí odboru +420 488 577 870 

Bořek Machatý  
b.machaty@rada-severovychod.cz  

koordinátor činností 
Úseku administrace +420 488 577 873 

Ing. Richard Klimeček  
r.klimecek@rada-severovychod.cz  

administrace 
a konzultace projektů +420 488 577 872 

Bc. Vitaliy Osypenko  
v.osypenko@rada-severovychod.cz 

administrace 
a konzultace projektů +420 488 577 876 

Bc. Petra Vokurková  
p.vokurkova@rada-severovychod.cz 

administrace 
a konzultace projektů +420 488 577 875 

 

 14. Další informace 

Podrobné informace o 8. výzvě pro oblast realizaci IPRM  jsou uvedeny  v „Pokynech pro 
přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod„, která je zveřejněna na webových 
stránkách www.rada-severovychod.cz.  

Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán ROP Severovýchod. 

 

15. Předpokládaný datum podpisu smlouvy  
Předpokládaný datum podpisu Smlouvy o příslibu dotace z rozpočtu RR na IPRM je  
únor 2009. 
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