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Hlavní východiska:

• Schválení ROP Střední Morava 
11. prosince 2007

• Schválení Prováděcího dokumentu 
Výborem Regionální rady regionu 
soudržností Střední Morava dne 12. 
prosince 2007

• Vyhlášení výzev 



Klíčová témata a problémy
1. Přidaná hodnota projektových záměrů (… nikoliv 

opravy střech…)

2. Vazba na koncepční a rozvojové dokumenty

3. Jaké jsou měřitelné výstupy a výsledky z projektů

4. Příprava lidských zdrojů a kapacit na přípravu a 
realizaci projektů – úřad i žadatelé

5. Problematika řízení veřejných zakázek
6. Dodržování termínů a problematika financování



Klíčová témata a problémy
7. Problematika veřejné podpory – předpoklad pro kvalitní

projekty - jak velký „trh“ zasahuje projekt? V případě, že 
se jedná o ekonomické aktivity jiného než místního 
významu, jde vždy o veřejnou podporu

8. Udržitelnost projektů – především z pohledu budoucích 
provozních nákladů projektu

9. Důraz na dodržování podmínek – předcházení problémů
při kontrolách s následným vracením plateb. 



Potřeby, problémy

(cílová skupina)

Cíle Vstupy Operace Výstupy

Výsledky

Dopady

efektivita

užitečnost a udržitelnost

relevance

účinnost

Socioekonomické
problémy

Logika programu a projektů



Vyhlášené oblasti/podoblasti 
podpory

výzva č. 02/2007



Vyhlášené oblasti/podoblasti podpory:
1.3 Bezmotorová doprava
2.2.1 Fyzická revitalizace území (obce nad 5 000 obyvatel)
2.3.1 Fyzická revitalizace území (obce 500 - 5 000 
obyvatel)
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2007
Datum ukončení výzvy: 28. 2. 2008 (16:00 hod.) 
vyjma oblastí podpory 3.1 a 4.2

Výzva č. 02/2007



Oblast podpory 
1.3 Bezmotorová doprava

předpokládaná finanční alokace na výzvu: 140 mil. Kč



Podporovány budou především projekty na výstavbu 
regionálně významných stezek anebo projekty zajišťující
propojení na již existující páteřní síť. Účelem je nejen 
využití v rámci produktivních činností, ale i trávení volného 
času. Podmínkou je soulad s krajskými koncepcemi.

V městských oblastech je hlavním cílem výstavba 
segregovaných cyklostezek s důrazem na zajištění
bezpečnosti. Ve venkovských oblastech bude 
podporováno propojování stávajících cyklostezek a 
cyklotras rozšiřováním jejich stávající sítě.

Strategie pro dosažení cílů



Podporované aktivity v rámci výzvy

– Výstavba regionálně významných stezek pro 
bezmotorovou dopravu

– Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti 
bezmotorové dopravy

– Realizace opatření pro preferenci 
bezmotorové (zejm. cyklistické) dopravy



Podmínky pro realizaci projektů

– Doplňkově lze podpořit i značení, drobnou 
infrastrukturu (např. odpočívadla, stojany, 
přístřešky).

– Aktivity „Realizace opatření pro zvýšení
bezpečnosti bezmotorové dopravy“ a „Realizace 
opatření pro preferenci bezmotorové dopravy“
mohou být realizovány pouze jako součást 
projektu na výstavbu regionálně významných 
stezek pro bezmotorovou dopravu.



Oprávnění žadatelé / příjemci
– kraje
– dobrovolné svazky obcí
– obce
– organizace zřizované nebo zakládané

kraji a obcemi
– podnikatelské subjekty (právnické a 

fyzické osoby)



Struktura financování
Projekty nezakládající veřejnou podporu

Projekty zakládající veřejnou podporu



Podoblasti podpory 

2.2.1 Fyzická revitalizace území
(obce nad 5 000 obyvatel)

předpokládaná finanční alokace na výzvu: 180 mil. Kč

2.3.1 Fyzická revitalizace území
(obce 500 - 5 000 obyvatel)

předpokládaná finanční alokace na výzvu: 140 mil. Kč



2.2.1 – Revitalizace a zvýšení atraktivnosti měst nad 5 000 obyvatel   
pro práci a investice a na zvyšování kvality života ve městech  
2.3.1 – Zvýšení kvality života na venkově (500 – 5 000 obyvatel) 

2.2.1 – Atraktivnost měst a kvalita života bude zvyšována investicemi 
do:
Fyzické revitalizace území – obnova a výstavba infrastruktury a místních 
komunikací, a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná
prostranství, odstranění nevyužívaných staveb a ekologických zátěží a 
obnova a stavební úpravy, efektivnější využití veřejných prostranství a 
urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v 
příslušné lokalitě, vyvolávající investice dalších subjektů, především 
podnikatelských.
2.3.1 – Kvalita života na venkově bude zvyšována investicemi do:
Fyzické revitalizace území – obnova a výstavba infrastruktury a místních 
komunikací… (dále jako u 2.2.1). Záměrem je revitalizace a komplexní
řešení ucelených veřejných prostranství.

Strategie pro dosažení cílů



Podporované aktivity v rámci výzvy
– Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení

území, obnova a výstavba infrastruktury a místních        
a účelových obslužných komunikací

– Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických 
zátěží

– Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, 
včetně výsadby okrasné zeleně

– Transformace neefektivně využívaných 
urbanizovaných ploch na nové využití



Podmínky pro realizaci projektů

– Podoblasti podpory 2.2.1 a 2.3.1 neřeší
stavební úpravy, ani výstavbu silnic II. a III. 
třídy, ani na ně navazujících úseků
místních komunikací.

– Náklady na aktivity projektu, které se 
neváží přímo k těmto podoblastem 
podpory, jsou neuznatelné.

– Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na 
opravy a údržbu.



Oprávnění žadatelé / příjemci
– kraje
– dobrovolné svazky obcí
– obce s více než 5 000 obyvateli (pro 2.2.1)
– obce s více než 500 a méně než 5 000 

obyvateli (pro 2.3.1)
– organizace zřizované nebo zakládané kraji a 

obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo 
zakládaných městy Olomoucí a Zlínem

– nestátní neziskové organizace - občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby, nadace



Struktura financování
Projekty nezakládající veřejnou podporu – 2.2.1

Projekty nezakládající veřejnou podporu – 2.3.1

Projekty zakládající veřejnou podporu



Doporučení pro zpracování projektů
– Vazba projektu na monitorovací indikátory
– Jedná se o veřejná prostranství (ucelená řešení na 

venkově) – 2.3.1
– Vazba na budoucí investice (vyvolané investice ve 

městech) – 2.2.1
– Důraz bude kladen na přiměřenost investice
– Nezpůsobilým výdajem je výměna oken, oprava a vnitřní

úprava budov
– Podstatné je zajištění udržitelnosti



Aktuální informace

• Seminář o vyhlášených oblastech podpory 
ve výzvě č. 02/2007
dne 18. ledna 2008 v 10:00 hod.
Hotel Diana – Velké Losiny 
okres Šumperk



• Harmonogram výzev pro rok 2008 
zveřejněn na:

www.rr-strednimorava.cz

http://www.rr-strednimorava.cz/


JUDr. Zdeňka Šrámková

Vedoucí odboru územního pracoviště Olomouc
Úřad Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Morava
www.rr-strednimorava.cz

tel.: 587 333 312

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

http://www.rr-strednimorava.cz/
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