
Regionální operační program 
NUTS II Severovýchod

Základní informace o druhém kolu výzvy
2.2, 2.3, 3.1 a 3.2 ROP SV

7.2.2008, Liberec



Základní informace o výzvě

2.2 Rozvoj měst
Termín výzvy: 17.12.2007 – 28.3.2008, 12:00 hod.
Alokace ze SF: 939 547 419,- Kč (tříletá alokace)

Globální cíl oblasti podpory 2.2
- posílení ekonomického a společenského rozvoj měst

Operační cíle oblasti podpory 2.2
- regenerace a revitalizace městských prostředí
- rozvoj infrastruktury v oblasti školství, vzdělání, zdravotnictví a sociálních služeb

7.2.2008, Liberec



Základní informace o výzvě

2.3 Rozvoj venkova
Termín výzvy: 17.12.2007 – 28.3.2008, 12:00 hod.
Alokace ze SF: 298 377 409,- Kč (dvouletá alokace)

Globální cíl oblasti podpory 2.3
- regenerace a revitalizace venkovského prostředí, včetně kulturního dědictví

Operační cíle oblasti podpory 2.3
- regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví
- rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí

7.2.2008, Liberec



7.2.2008, Liberec

Základní informace o výzvě

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
Termín výzvy: 17.12.2007 – 28.3.2008, 12:00 hod.
Alokace ze SF: 1 364 237 946,- Kč (tříletá alokace)

Globální cíl oblasti podpory 3.1
- kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu

Operační cíle oblasti podpory 3.1
- 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



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR
Termín výzvy: 17.12.2007 – 28.3.2008, 12:00 hod.
Alokace ze SF: 118 629 366,- Kč (dvouletá alokace)

Globální cíl oblasti podpory 3.2
- trvalý zájem turistů o region zajištěný koordinovaným rozvojem a propagací místních      
produktů cestovního ruchu

Operační cíle oblasti podpory 3.2
- 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



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Zdroje informací:

www.rada-severovychod.cz

Příručka pro žadatele a příjemce

Regionální tisk (informace o konání výzvy)

Konzultace na ÚORP

http://www.rada-severovychod.cz/


Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Jméno a příjmení, e-mail Funkce Telefon

Ing. Michal Vereščák 
m.verescak@rada-severovychod.cz vedoucí odboru +420 488 577 870

+420 774 000 511

Ing. Richard Klimeček 
r.klimecek@rada-severovychod.cz odborný referent +420 488 577 872

Bořek Machatý 
b.machaty@rada-severovychod.cz odborný referent +420 488 577 873

+420 774 000 513

Ing. Eva Holingerová
e.holingerova@rada-severovychod.cz odborná referentka +420 488 577 871

+420 774 000 512

Jaroslava Masopustová
j.masopustova@rada-severovychod.cz odborná referentka +420 488 577 874

+420 774 000 541

Bc. Vitaliy Osypenko
v.osypenko@rada-severovychod.cz odborný referent +420 488 577 876

Bc. Petra Vokurková
p.vokurkova@rada-severovychod.cz odborná referentka +420 488 577 875

ÚORP – Liberec



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Výběrová (hodnotící) kritéria:

Kritéria přijatelnosti  - hodnotí pracovníci územních odborů

Kritéria formálních náležitostí - hodnotí pracovníci územních odborů

Bodovací kritéria – hodnotí 3 skupiny hodnotitelů



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Kritéria příjatelnosti
- kriteria přijatelnosti jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE
- hodnotí nezávisle 2 administrátoři ÚRR
- v případě neshody hodnotí vedoucí ÚORP
- žadatel nemá možnost nápravy

Kritéria formálních náležitostí
- kriteria formálních náležitostí jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE
- hodnotí nezávisle 2 administrátoři ÚRR
- v případě neshody hodnotí vedoucí ÚORP
- žadatel má možnost nápravy



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí,
jsou následně hodnoceny podle bodovacích kritérií :

Projekt jako celek (doporučující hodnocení ANO/NE; projekt se jako celek /ne/doporučuje), 
Hodnotiteli jsou 2 administrátoři územních odborů realizace programu. 

Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů (váha kritéria 20%).
Hodnotiteli jsou 2 administrátoři územních odborů realizace programu.



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Technická kvalita projektu (váha kritéria 40%). Hodnocení provádí expert RR na 
technickou kvalitu. 

Potřeba a relevance projektu (váha kritéria 40%). Hodnocení této oblasti provádí expertní
komise. 

Systém hodnocení a výběru projektů



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Po dokončení procesu hodnocení projektů dle výběrových kritérií a ukončení fyzických
kontrol ex-ante se generuje z IS Souhrnná hodnotící zpráva, která je podkladem pro 
jednání VRR.

Projekty, které byly v rámci hodnocení na základě bodovacích   kritérií ohodnoceny 
méně než 60% vážených bodů nemohou získat podporu.
Projekty hodnocené více než 80% bodové kvality získávají podporu vždy, je-li alokace 
pro dané kolo dostačující. 
VRR schvaluje bodovou hranici pro projekty, jejichž bodové hodnocení je v rozmezí
60 - 80%, nad kterou budou projekty v případě dostatečné alokace pro dané kolo 
podpořeny, přičemž však nemění pořadí projektů.

Systém hodnocení a výběru projektů

Vyrozumění žadatelů dopisem.



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Kriterium Váha

1. Schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů 20%

1.1. Připravenost žadatele 10% 

1.2. Finanční zdraví žadatele 10% 

1.3. Horizontální témata 30%  

1.4. Naplnění indikátorů 30%  

1.5. Stavební povolení 20%  

DOPORUČUJÍCÍ HODNOCENÍ PROJEKTU JAKO CELKU ANO/NE



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Kriterium Váha

2. Technická kvalita projektu 40%

2.1. Aktivity projektu a harmonogram 10 %

2.2. Technická a technologická realizovatelnost /organizační a materiální
zabezpečení/ 25%

2.3. Rozpočet projektu 20% 

2.4. Finanční a ekonomické hodnocení projektu 30%

2.5. Udržitelnost projektu 10%

2.6. Analýza rizik a provázanost projektu 5%



Základní informace o výzvě

7.2.2008, Liberec

Systém hodnocení a výběru projektů

Kriterium Váha
3. Potřeba a relevance projektu 40%

3.1. Integrovaný přístup, vazba projektu na jiné aktivity 40%

3.2. Soulad s rozvojovými strategiemi daného regionu 30%

3.3. Přínos pro rozvoj regionu a dané podporované oblasti 30%



Administrace – orientační harmonogram

7.2.2008, Liberec

Postup administrace
Počet kalendářních dnů od

ukončení předchozí činnosti
Počet kalendářních dnů od

vyhlášení výzvy/ukončení výzvy

Vyhlášení výzvy 0 0

Konečný termín pro předkládání
projektů 60 60 / 0

Kontrola přijatých projektů; posouzení
přijatelnosti, kontrola formálních
náležitostí a povinných příloh

25 85 / 25

Oznámení žadatelům vyřazených
projektů 5

Hodnocení projektu 35

Vypracování souhrnného protokolu o 
provedeném hodnocení projektu 5

Kontroly ex-ante 15

Zasedání VRR 20 155/95

135 / 75

120 / 60



Administrace – orientační harmonogram

7.2.2008, Liberec

Postup administrace
Počet kalendářních dnů od

ukončení předchozí činnosti
Počet kalendářních dnů od

vyhlášení výzvy/ukončení výzvy

Vypracování a ověření zápisu ze
zasedání VRR a Seznamu projektů
doporučených k uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace

10

Vypracování návrhu Smlouvy
úspěšným žadatelům a výzva k 
doložení příloh Smlouvy

15

Vyjádření žadatele k návrhu Smlouvy, 
doložení požadovaných příloh 30 200/140

Kontrola doložených příloh 10 210/150

Zaslání Smlouvy o poskytnutí dotace 
žadateli k podpisu 10 220/160

Podpis smlouvy žadatelem 10 230 /170

Podpis smlouvy předsedou VRR a její
předání žadateli 10 240 /180 

170/110



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Ing. Michal VereIng. Michal Vereššččáákk

m.m.verescakverescak@rada@rada--severovychodseverovychod..czcz
tel.  488 577 870tel.  488 577 870

ÚÚřřad Regionad Regionáálnlníí rady rady 
regionu soudrregionu soudržžnosti Severovýchodnosti Severovýchod

www.rada-severovychod.cz

7.2.2008, Liberec

mailto:l.vasatkova@rada-severovychod.cz
http://www.rada-severovychod.cz/
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