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Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

vyhlašuje

VÝZVU 
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

2007- 2013 

pro

Prioritní osu: 3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

Zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská vybavenost

1. Číslo výzvy 3.2 – 05 (tag výzvy 005-3-2-0-12)

2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory

Globální cíl
 Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami 

jejich udržitelného rozvoje.

Specifické cíle
 Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst – zvelebit centra, ve kterých je 

koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální 
infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky.

 Zlepšit kvalitu bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizovat a humanizovat 
obytné čtvrti a veřejná prostranství, posílit soudržnost obyvatelstva.

 Aktivizovat růstový potenciál měst – revitalizovat brownfields a vybrané městské části a zajistit 
přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, volný čas).

3. Popis  podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory

3.1 Podporované aktivity

3.1.1 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (školy a školská zařízení dle zařízení dle zákona             
561/2004 Sb.)

 modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a
moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do 
výuky; výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních 
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opatření ke snížení tepelné ztráty);
 podpora komunitní role škol a školských zařízení (vybavení pro další vzdělávání, 

poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra, apod.) a aktivního využívání 
volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních;

 zavádění ICT do výuky;
 infrastruktura pro celoživotní vzdělávání.

3.1.2 Zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí, podpora zdravého způsobu života
 podpora rekonstrukce nebo výstavby zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní 

a zájmové aktivity obyvatel. Jedná se tedy o zařízení a aktivity klubového, zájmového a 
spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové 
kroužky, kurzy, hobby centra, spolky, atd., dále hřiště, sportoviště, apod.).

3.1.3 Přitažlivá města
 zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, 

kulturní, sociální a další městské funkce. Bude podporována modernizace, výstavba,
rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti1 - např. zařízení veřejné správy či
ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních 
hasičských záchranných sborů2) a další budovy a zařízení zřizované a užívané ve veřejném 
zájmu. Dále budou podporovány bezbariérové přístupy do veřejných budov;

    zkvalitnění a rozšíření kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, 
výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů;

 zvýšení atraktivity městského prostředí, zejména center měst (např. regenerace 
památkových objektů3, muzeí apod. za jiným účelem než je podpora cestovního ruchu);  

 revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst;
 regenerace a využití lokalit typu brownfields (tj. zchátralých objektů a nevyužívaných ploch) 

pro rozšiřování občanské vybavenosti, pro obchod a služby. 
 podpora regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50% pro jiné účely než 

pro výrobu a strategické služby – tato aktivita musí být spojena s novým využitím plochy 
nebo objektu ve smyslu podporovaných aktivit uvedených v této výzvě. Není podporována 
pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu.

3.1.4 Infrastruktura sociálních služeb
 výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální 

péče, služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů;

 rozvoj infrastruktury služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel –
rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších 
předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do zaměstnání;

 rozvoj infrastruktury služeb pro sociální začlenění etnických menšin;
 revitalizace zanedbaných a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení sociální 

situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst (směřujících např. ke 

                                               

1 Za občanské vybavení se považují stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, a to zřizované nebo 
užívané ve veřejném zájmu.
2 Vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů) nebude v rámci této 
výzvy podporováno.
3 Tj. památky/památkové zóny/památkové rezervace ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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zvýšení vzdělanosti nebo bezpečnosti);
 infrastruktura služeb pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě;
 výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen (dle zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti a pozdějších předpisů), kdy je příjemcem podpory nestátní nezisková 
organizace, zařízení sociálně - právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí a pozdějších předpisů);

 výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných příležitostí 
pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů).

3.1.5 Infrastruktura zdravotnických služeb
 modernizace objektů zdravotnických zařízení (nebude podporováno přístrojové vybavení 

zdravotnických služeb).

Nepodporované aktivity

V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity, jejichž primárním výstupem je regenerované 
prostranství, tzn. rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích, jako 
součást komplexních projektů veřejných prostranství nebudou podporovány např. rekonstrukce 
zpevněných ploch, veřejné osvětlení, parků, mobiliář, výsadba veřejné zeleně měst, apod. 
Veřejná prostranství mohou být součástí projektu pouze v případě, že náklady na jejich regeneraci 
budou minoritní – do 50% způsobilých výdajů projektu.

Flexibilita (křížové financování) 

Flexibilitu lze využít pouze u projektů nezakládajících  veřejnou podporu v režimu regionální investiční 
podpory, a to pouze u následujících aktivit:

 zahájení provozu v nových zařízeních sociálních služeb a služeb pro rizikové skupiny 
mládeže, max. na dobu 1 roku 

 vzdělávání personálu podpořených vzdělávacích a sociálních zařízení související se změnou 
charakteru poskytovaných služeb nebo zaváděním nových služeb

 vzdělávání poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování

 podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových 
skupin

 integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

 tvorba vzdělávacích programů v souvislosti s infrastrukturou pro vzdělávání

3.3 Specifická ustanovení ke způsobilosti aktivit

3.3.1 Sociální služby

V rámci sociálních služeb budou v oblasti podpory 3.2 podporovány aktivity vymezené v dílčí 
oblasti podpory ROP MS 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb (viz Prováděcí dokument 
ROP MS v platném znění) s výjimkou aktivit týkajících se transformace pobytových zařízení o 
velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu. Budou podporovány investiční 
projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které budou v souladu  zejména 
s následujícími dokumenty: Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském 
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kraji, Koncepcí sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, procesy a výstupy plánování sociálních 
služeb, Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením a se schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech.

Podporovány nebudou aktivity, jež jsou primárně zaměřeny na seniory jako jedinou cílovou 
skupinu. Tzn. senior může být hlavním příjemcem sociální služby, pokud to bude mít prokazatelný 
pozitivní vliv na některou z cílových skupin uvedených v dílčí oblasti podpory ROP MS 2.1.2 Rozvoj 
infrastruktury sociálních služeb (např. sociální služba umožní návrat do pracovního procesu osobě, 
jež o seniora pečuje – tzn. příjemcem služby je senior, ale cílovou skupinou, na kterou má služba 
vliv je osoba pečující o osobu blízkou). Nebudou podporovány domovy pro seniory ani hospice.

Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 
č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, v platném znění,  a novým poskytovatelům sociálních 
služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro 
poskytování sociální služby – registrace služby dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že služba je 
poskytována dle zákona 359/1999 Sb. (služby sociálně - právní ochrany dětí), musí žadatel doložit 
pověření k poskytování této služby dle tohoto zákona nejpozději při ukončení projektu..

3.3.2 Objekty ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby 
profesionálních hasičských záchranných sborů)

Bude podporována rekonstrukce a výstavba objektů občanské vybavenosti v oblasti ochrany 
obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice), které využívají jednotky sborů dobrovolných hasičů, 
klasifikovány jako jednotky požární ochrany (JPO) II. 

JPO II je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která 
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 
počtem obyvatel nad 1000. Oprávněným žadatelem je zřizovatel jednotky – obec od 5 000 do 49 
999 obyvatel. Seznam jednotek eviduje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a je 
platný ke dni 1.12.2011. 

Tabulka č. 1: Seznam jednotek požární ochrany kategorie II (JPO II), jejichž zřizovatelem je 
obec od 5 000 do 49 999 obyvatel

Okres Ev. číslo Název jednotky

Bruntál 811190 Bruntál

Bruntál 811115 Krnov

Bruntál 811144 Vrbno pod Pradědem

Bruntál 811191 Rýmařov

Frýdek - Místek 812115 Frýdlant nad Ostravicí

Frýdek - Místek 812111 Jablunkov

Frýdek - Místek 812133 Třínec - Guty

Nový Jičín 814100 Bílovec

Nový Jičín 814107 Frenštát pod Radhoštěm

Nový Jičín 814108 Fulnek

Nový Jičín 814120 Kopřivnice
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Nový Jičín 814129 Odry

Nový Jičín 814140 Příbor

Nový Jičín 814143 Studénka

Opava 815149 Hradec nad Moravicí

Opava 815165 Kravaře

Opava 815249 Vítkov

Ostrava 816130 Vratimov

Zdroj: HZS MSK, stav k 1. 12. 2011

4. Oprávněný žadatel 

 obce a města s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 (tj. 5 000 až 49 999 včetně)

 organizace zřízené a založené obcemi s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 (tj. 5 000 až
49 999 včetně)

 nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000
(tj. 5 000 až 49 999 včetně)

 soukromé školy v obcích s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 obyvatel (tj. 5 000 až 49 999 
včetně)

Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem.

V rámci této výzvy budou podpořeny nestátní neziskové organizace a soukromé školy pouze
s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené 
účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní období se doloží 
vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné přílohy 
Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele.

V případě, že nestátní nezisková organizace nebo soukromá škola je založena kratší dobu než 2 roky, 
lze požadovanou historii (a tedy i finanční zdraví žadatele) prokázat prostřednictvím subjektu, anebo 
subjektů který/kteří v žadateli uplatňuje/í rozhodující vliv, a to:

 subjekt anebo subjekty vlastní v žadateli většinu hlasovacích práv společníků nebo členů, 
nebo

 subjekt anebo subjekty mají právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu žadatele, nebo

 smlouva uzavřená mezi subjektem anebo subjekty a žadatelem nebo ustanovení 
v zakladatelské smlouvě či ve stanovách žadatele umožňuje subjektu anebo subjektům 
uplatňovat rozhodující vliv na žadatele, nebo

 subjekt anebo subjekty, které jsou akcionářem nebo společníkem žadatele, ovládá anebo 
ovládají většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům žadatele. 

V případě, že je požadovaná historie prokazována prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří v žadateli 
uplatňuje/í rozhodující vliv, musí být rozhodující vliv zachován po celou dobu trvání projektu, pokud 
poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak. V případě, že žadatel prokazuje 
požadovanou historii prostřednictvím více než jednoho subjektu, musí požadované finanční zdraví 
splnit každý z těchto subjektů. Existenci rozhodujícího vlivu žadatel doloží vhodným způsobem v rámci 
povinné přílohy „Podklady pro posouzení finančního zdraví Žadatele“ předkládaného spolu se žádostí 
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o dotaci (případně v rámci této přílohy uvede odkazy na údaje/doklady, které dokládá v rámci jiné 
přílohy k žádosti o dotaci a které existenci rozhodujícího vlivu dostatečně prokazují).

K určení způsobilosti příjemce dle počtu obyvatel obce (hranice 5 000 a 50.000 obyvatel) je pro 
účely této výzvy rozhodující počet obyvatel dané obce uvedený v dokumentu Českého statistického 
úřadu s názvem “Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1. 2011“ (kód e-1301-11). Tento 
dokument je k dispozici na http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1301-11.

5. Finanční alokace pro výzvu

Celková alokace 290 000 000 Kč

6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci 
oblasti podpory

6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu – 2 mil. Kč

6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt – není stanovena

6.3 Forma podpory a struktura financování

Projekty nezakládající veřejnou podporu :

Nevratná přímá pomoc (dotace), bude poskytována na území obcí s počtem obyvatel 5 000 až 
50 000 (tj. 5 000 až 49 999 včetně). 

Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemce zajistí spolufinancování projektu minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

Projekty zakládající veřejnou podporu:

Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) 
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách –
část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, 
strana 3, dne 9. 8. 20084. 

Dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých 
výdajů. V případě žadatele/příjemce, který má charakter malého podniku, bude dotace navýšena na 
maximálně 60 %, u  středního podniku maximálně 50 %.

Žadatel/příjemce musí zajistit spolufinancování projektu ve výši minimálně 60 % (resp. 40 % u malých 
a 50 % u středních podniků) celkových způsobilých výdajů, při tom minimálně 25 % celkových 
způsobilých výdajů musí být pokryto z vlastních zdrojů žadatele/příjemce.

7. První možné datum předložení monitorovací zprávy / závěrečné monitorovací zprávy

Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech 
uvedených v aktuálním Harmonogramu plateb).

                                               

4 V souladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období 2007-2013 činí maximální výše 
celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků 
bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %.
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V rámci této výzvy bude při žádosti o platbu umožněno využít modifikovaných plateb. Bližší informace 
k modifikovaným platbám jsou uvedeny v platném znění dokumentace pro žadatele (tzn. v Příručce 
pro žadatele, Příručce pro příjemce, atd.).

8. Místo realizace projektů 

Region soudržnosti Moravskoslezsko – území obcí a měst s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 (tj. 
5 000 až 49 999 včetně).

9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu

Zahájení projektu

Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem oběma smluvními stranami.

Datum ukončení projektu

Nejpozději do 30. 09. 2014

10. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:  06. 01. 2012

Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti 
žadatele: 

09. 01. 2012 – 17. 02. 2012 

Ukončení příjmu projektů:  21. 02. 2012 , 12:00 h
Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. 

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu:  

srpen 2012 

Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, 
musí s dostatečným předstihem kontaktovat asistentku odboru implementace programu
(Zuzana Fabiánová, tel. 552 303 574), se kterou dohodne termín (datum a hodinu) této kontroly a 
která určí pracovníka odboru implementace programu, jež provede příjem a kontrolu formálních 
náležitostí projektu. Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele 
probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená 
lhůta) - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí 
za účasti žadatele.

11. Místo předkládání žádostí:

Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

12. Kritéria pro poskytnutí dotace:

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, 
které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na 
danou výzvu.
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Kritéria: Splnění formálních náležitostí5, splnění kritérií přijatelnosti6, hodnotící kritéria7.
Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: nejsou stanovena.

13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů:

Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v následujícím textu a v Metodickém pokynu pro způsobilé 
výdaje a vícenáklady v platném znění. V tomto metodickém pokynu jsou také blíže popsány způsobilé 
výdaje relevantní pro aktivity křížového financování.

13.1 Způsobilost výdajů na zateplení budov

Způsobilost zateplování budov při jejich rekonstrukci a výstavbě je uvedena v Metodickém pokynu 
pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění (v kap. 5.2 Způsobilost zateplování budov při 
jejich rekonstrukci a výstavbě). Žadatel je povinen vyčíslit částku nákladů připadajících na zateplení a 
tuto uvést v relevantní části Studie proveditelnosti (kapitola 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých 
fázích) způsobem stanoveným v tomto Metodickém pokynu.

13.2  Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu:

Projekty nezakládající veřejnou podporu:
01. 01.2011 (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení a na studii 
proveditelnosti projektu – od 01. 01. 2007).

Projekty zakládající veřejnou podporu:
Způsobilost výdajů těchto projektů v režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách –
část regionální investiční podpora), zveřejněné v č.  L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, 
strana 3, dne 9. 8. 2008, začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP 
Moravskoslezsko (Regionální radou) – rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci 
projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou 
zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, 
zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap. 2.5.1 
Příručky pro žadatele).

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Kompletní žádost o dotaci obsahuje:
 tištěnou verzi elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti 

BENEFIT (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie);
 povinné8 a nepovinné přílohy (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie);
 elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD):

o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve  formátu pdf/doc., případně xls);
o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele zpracovaný v aplikaci 

„Vyhodnocení finančního zdraví“ (ve formátu .xls); 
o posouzení příjmů projektu/výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících 

příjmy (u nichž je tato příloha relevantní – viz platné znění Metodického pokynu pro 
projekty vytvářející příjmy).

                                               

5 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele
6 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního 
zdraví žadatele je zveřejněn na http://www.rr-moravskoslezsko.cz  v sekci “Nástroje“
7 Hodnotící kritéria jsou uvedena v hodnotících tabulkách - viz příloha 3a) a 3b) této výzvy
8 Povinné přílohy jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění a v příloze č. 2 této výzvy.
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Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek 
na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky 
vytištěn z programu BENEFIT – tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako 
„štítek na obálku“. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku. 

V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není 
nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci 
v obálce, vytištěný štítek na obálce). 

15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR

říjen 2012 

16. Další informace

Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny 
na internetové adrese: http://www.dobra-rada.cz/. 

Informace o programu poskytuje:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Úřad Regionální rady, odbor marketingu 
a posílení absorpce. 

V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku 552 303 546. V případě osobní 
konzultace Vašeho projektu se zaregistrujte na http://www.dobra-rada.cz/ v sekci Nástroje (rezervace 
konzultací), kde Vám bude po vyplnění údajů automaticky nabídnut příslušný projektový manažer. 

Seznam příloh výzvy:

Příloha 1 -  Indikátory relevantní pro tuto výzvu

Příloha 2 - Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu

Příloha 3a - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji 
na projekt do 10 mil. Kč včetně

Příloha 3b - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji 
na projekt nad 10 mil. Kč

Příloha 4 – Podmínky bodového zvýhodnění za část 2 hodnotící tabulky – Význam projektu

http://www.dobra-rada.cz/
http://www.dobra-rada.cz/
http:///
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Příloha 1 -  Indikátory relevantní pro tuto výzvu

A. Přehled indikátorů

INDIKÁTORY
Hlavní monitorovací indikátory 
Výstupy 
Název Měrná jednotka
51.15.41 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet
Výsledky
Název Měrná jednotka
65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 
městech celkem9 Užitná plocha v m²

65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání Užitná plocha v m²

65.11.02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro 
služby OVS Užitná plocha v m²

65.11.03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči Užitná plocha v m²

65.11.04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy Užitná plocha v m²

65.01.01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve 
městech Ha

65.20.01 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) ve městech Ha

65.12.01 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity Užitná plocha v m²

65.12.09 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a 
zdravotní péči Užitná plocha v m²

65.12.03 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Užitná plocha v m²
65.12.08 Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS Užitná plocha v m²
64.01.04 Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Počet

00.55 Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením Počet

Doplňkové monitorovací indikátory
52.01.01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet
52.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet
07.42.70 Počet zapojených partnerů Počet
63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet
65.41.31 Počet podpořených neziskových organizací v rámci 
projektů pro rozvoj měst Počet

65.41.10 Počet podniků/organizací služeb založených a 
udržených v revitalizované části města Počet

                                               

9 Jedná se o součtový indikátor tvořený čtyřmi dílčími indikátory 65.11.01 až 65.11.04. 
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B. Definice/výklad indikátorů

65.11.00 Plocha regenerovaných
a revitalizovaných objektů ve 
městech celkem

Užitná 
plocha 
v m2

Počet m2 užitné plochy objektu, který bude v rámci 
realizace projektu
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude 
sloužit pro uvedený druh aktivit ve městech od 5000 
do 49 999 obyvatel včetně. Tento indikátor lze naplnit 
pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se 
tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení v 
objektu).
Při rekonstrukci části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno 
jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha 
daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
Součtový indikátor dílčích indikátorů 65.11.01 až 
65.11.04. 
Při vyplňování elektronické žádosti Benefit 7 
vyplní žadatel dle charakteru aktivit projektu  
pouze relevantní  dílčí indikátory 65.11.01 až
65.11.04. součtový indikátor žadatelé nevyplňují. 

65.11.01 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání
(města)

Užitná 
plocha 
v m2

Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro rozvoj 
vzdělávání (školy a školská zařízení)

65.11.02 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů pro 
služby OVS (města)

Užitná 
plocha 
v m²

Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro rozvoj 
občanské vybavenosti a služeb

65.11.03 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči
(města)

Užitná 
plocha 
v m²

Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro rozvoj 
sociálních služeb a zdravotní péče

65.11.04 Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy
(města)

Užitná 
plocha 
v m2

Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro zájmové a 
volnočasové aktivity

65.01.01 Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území – ve 
městech10

Ha

Výměra všech ploch v hektarech, které byly 
regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo 
zanedbaných prostor realizací projektu, indikátor 
zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení 
atraktivity obce. V případě regenerace území včetně 
objektů není do indikátoru započítána zastavěná 
plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného 
objektu. V případě revitalizace nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) se jejich plocha 
započítává do indikátoru 65.01.01 i do indikátoru 
65.20.01.

65.20.01 Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo Ha Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields), do hodnoty se 

                                               

10 Zahrnuje jak revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce, tak plochy brownfields uvedené v indikátoru 65.20.01
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zanedbaných areálů 
(brownfields) ve městech11

nezapočítává plocha zastavěného území v daném 
areálu s výjimkou zastavěné plochy odstraněných 
objektů. V případě kvantifikace tohoto indikátoru se 
jeho hodnota rovněž načte do indikátoru 65.01.01 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

65.12.01 Plocha nově 
vybudovaných objektů pro 
zájmové a volnočasové aktivity Užitná 

plocha 
v m2

Počet m2 užitné plochy nově vybudovaných objektů, 
nebo nově vybudované části stávajících objektů 
(nástavby, přístavby) pro zájmové a volnočasové 
aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti 
se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud 
dojde pouze k pořízení vybavení objektu).

65.12.09 Plocha nově
vybudovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči

Užitná 
plocha 
v m²

Totéž jako 65.12.01 pro objekty sociálních služeb a 
zdravotní péče

65.12.03 Plocha nově 
vybudovaných objektů pro 
vzdělávání

Užitná 
plocha 
v m2

Totéž jako 65.12.01 pro objekty škol a školských 
zařízení

65.12.08 Plocha nově 
vybudovaných objektů pro 
služby OVS

Užitná 
plocha 
v m²

Totéž jako 65.12.01 pro objekty služeb občanského 
vybavení a služeb (OVS)

64.01.04 Počet zařízení a 
technologií vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví a 
majetku

Počet

Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti 
a ochrany majetku či zdraví obyvatelstva.
Např. kamerové systémy, elektronické zabezpečovací 
systémy apod.

00.55 Počet objektů 
s modernizovaným vybavením a 
zařízením

Počet
Počet objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo 
modernizované vybavení a zařízení a ve kterých 
nebyla provedena rekonstrukce nebo revitalizace

Doplňkové monitorovací indikátory

52.01.01 Počet nově 
vytvořených pracovních míst 
pro muže

Počet

Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti 
s projektem. Nositelem nově vzniklých pracovních 
míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu 
projektu. 
Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý 
nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) 
přímo zaměstnaných příjemcem nebo 
provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s 
průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé 
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců 
zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst 
vytvořených ve stejném období.
RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný 
pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u 
pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u 
sezónních pracovníků se započítá odpovídající 

                                                                                                                                                  

11 Plocha regenerovaných brownfields z plochy uvedené v indikátoru 65.01.01
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zlomek RPJ.
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít 
nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.

Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst 
pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl 
přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 
12 kalendářních měsíců následujících po datu 
ukončení projektu a přepočteného průměrného stavu
pracovních míst za 12 kalendářních měsíců 
předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena 
fyzická  realizace projektu.

52.01.02 Počet nově 
vytvořených pracovních míst 
pro ženy

Počet
Totéž jako 52.01.01 pro ženy

07.42.70 Počet zapojených 
partnerů Počet Celkový počet zapojených partnerů do projektu

63.22.00 Počet 
zrekonstruovaných 
památkových objektů Počet

Počet rekonstruovaných a zpřístupněných 
památkových objektů (včetně technických památek), 
které byly opraveny v rámci projektů. Památkový 
objekt je takový objekt, který je součástí registru MK-
Ústřední seznam kulturních památek ČR.

65.41.31 Počet podpořených 
neziskových organizací 
v rámci projektů pro rozvoj 
měst

Počet

Počet subjektů - neziskových organizací a 
občanských sdružení, které získaly podporu v rámci 
projektů na rozvoj měst.

65.41.10 Počet 
podniků/organizací služeb 
založených nebo udržených 
v revitalizované části města Počet

Počet podniků/organizací služeb založených nebo 
udržených v revitalizovaném území města (obce v 
rozmezí 5000–49 999 obyvatel). Udrženým 
podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který 
měl v daném území sídlo před i po realizaci projektu. 
Novým podnikem/organizací služeb se rozumí 
subjekt, který před realizací projektu v území původně 
nesídlil. 
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C Definice pojmů

Objekt
- budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, par. 3, odst. a12)
- podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce 

zasahují minimálně 2 m pod úroveň terénu).

Území

- stavby, terénní úpravy a zařízení nesplňující definici budovy jako jsou například:
o terénní úpravy
o stavby zařízení staveniště
o přípojky,
o stavby opěrných zdí, oplocení
o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu 
o výrobky, které plní funkci stavby,
o cirkusové stany, nafukovací haly 
o antény, včetně jejich nosných konstrukcí 
o pozemní komunikace 
o otevřená hřiště 
o vodní díla 

- drobné budovy vymezené v § 103, odst. a) stavebního zákona13

Plocha 
objektu

Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného 
provedení stavby

Plocha území

Výměra všech ploch v hektarech  - do hodnoty indikátoru se započte plocha území, 
na němž jsou prováděny stavební práce, případně jiné úpravy vyplývající z 
charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující 
definici objektu) a půdorysná plocha pod pořízeným vybavením, pokud již není 
započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách. 

Regenerovaný / 
revitalizovaný objekt

Objekt, ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem 
změny využití nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které 
se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

Regenerované / 
revitalizované území

Území, na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, 
ozelenění, drobné stavby s cílem změny nebo zlepšení jeho funkce.

Nově vybudovaný 
objekt

Nový objekt nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou 
se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s 
dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje), kterými vznikne 
nová užitná plocha.

                                               

12   budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
13   1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové 

místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro 
ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, 
sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a 
do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.
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D Zařazení výdajů a vyčíslení indikátorů při regeneraci/výstavbě střech a opláštění objektu
Střecha

Přístavby / nástavby
Výdaje Výdaje na zastřešení přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového 

objektu (tj. přístavby / nástavby). Zastřešením přístavby / nástavby se 
rozumí i případy, kdy střecha přístavby / nástavby přesahuje nad plochu 
stávajícího objektu.

Indikátor Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná 
plocha přístavby / nástavby.

Regenerovaný objekt
Výdaje Výdaje na rekonstrukci střechy se započítají do výdajů regenerovaného 

objektu.
Indikátor Do indikátoru 65.11.xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů

se započte užitná plocha podlaží bezprostředně pod střechou.

Opláštění  (tj. regenerace fasády  a/nebo otvorových výplní objektu)

Přístavby / nástavby
Výdaje Výdaje na opláštění přístavby / nástavby se započtou do výdajů nového 

objektu (tj. přístavby / nástavby).
Indikátor Do indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná 

plocha přístavby / nástavby.
Regenerovaný objekt

Výdaje Výdaje na opláštění se započítají do výdajů regenerovaného objektu.
Indikátor Do indikátoru 65.11.xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů

se započte užitná plocha opláštěných podlaží, při regeneraci opláštění 
jen v části objektu pak poměrná část užitné plochy.

Kombinace přístavby / nástavby a regenerace objektu 
Výdaje Do výdajů nového / regenerovaného objektu se výdaje na opláštění 

rozdělí podle výkazu výměr. Pokud nelze, pak se rozdělí poměrově podle 
užitných ploch opláštěné přístavby / nástavby a regenerovaného objektu.

Indikátor Do indikátoru  Plocha nově vybudovaných objektů se započte užitná 
plocha opláštěné přístavby / nástavby. 
Do indikátoru 65.11.xx Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
se započte užitná plocha opláštěného regenerovaného objektu.

Poznámka:
 Platí, že užitná plocha je do indikátorů na plochu objektů započítána pouze jednou, nikoliv 

opakovaně. Např. regeneruje-li se fasáda celého objektu (v důsledku čehož se do indikátoru 
započte celková užitná plocha všech opláštěných podlaží) a zároveň jedno podlaží v objektu, 
pak je užitná plocha tohoto podlaží již obsažena v celkové užitné ploše opláštěných podlaží a 
nelze ji tedy započíst znovu.

 Pokud nevzniká nová užitná plocha, jedná se vždy o regenerovaný objekt.
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Příloha 2 – Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu

Dle následujícího textu a přílohy č. 1 Příručky pro žadatele musí žadatel pro oblast podpory 3.2
předložit následující povinné přílohy (bližší popis příloh viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele):

Přílohy předkládané spolu s žádostí

1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

2. Doklady o právní subjektivitě žadatele

3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu .xls)

4. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

5. Dokumentace pro stavební povolení, doklad o zahájení stavebního řízení – bližší informace viz.
metodický list č. 64

6. Položkový stavební rozpočet – tabulkový výstup ze standardních programů – u stavebních 
projektů.

7. Doklad o partnerství

8. Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu (příloha č. 3 PPŽ)

9. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo střední 
podnik

10. Souhlas obce s projektem

11. Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení

12. Kompetence k poskytování sociálních služeb

13. Potvrzení/čestné prohlášení o registraci sociální služby

14. Povolení/čestné prohlášení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

15. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

16. Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace (příloha č. 7 PPŽ)

17. Doklad o památkové ochraně předmětu projektu

 Přílohu č. 6 Položkový stavební rozpočet stačí doložit v tištěné podobě (není nutné dokládat 
elektronickou verzi této přílohy)

 Řídící orgán ROP MS důrazně upozorňuje žadatele, že při bodovém hodnocení projektu je 
kladen důraz na správnost vyplnění přílohy č. 8 Čestné prohlášení žadatele o většinových 
výdajích projektu, a to včetně uvedení postupů výpočtu indikátorů a kategorií většinových 
výdajů (tj.všech jeho listů). Za špatně uvedené/chybějící hodnoty resp. chybějící postupy určení 
hodnot budou při hodnocení odebírány body (viz část 2.1 hodnotících tabulek).

 Přílohu č. 11 Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení
dokládá žadatel pokud jeho projekt zahrnuje aktivity z oblasti infrastruktury pro vzdělávání u škol 
a školských zařízení.

 Přílohy č. 12 až 14 dokládá žadatel pokud jeho projekt zahrnuje aktivity z oblasti sociálních 
služeb.

 Doložení přílohy č. 17 Doklad o památkové ochraně předmětu projektu je podmínkou pro 
bodové zvýhodnění za umístění předmětu projektu v památkové zóně/rezervaci resp. 
za památkově chráněný objekt dle relevantních částí kritéria 2.1 hodnotících tabulek.



Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
Výzva k předkládání žádostí o dotaci č. 3.2 – 05
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská vybavenost

06. 01. 2012                                                                                                                        17

Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy14:  

1. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a jiné doklady dle stavebního řádu

2. Doklad o prokázání vlastnických vztahů

3. Smlouva o vedení účtu

4. Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

5. Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti (příloha č. 4 PPŽ)

6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické zátěže

7. Harmonogram plateb (příloha č. 8 PPŽ)

 Přílohu č.6 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k závažnosti staré ekologické 
zátěže dokládá žadatel v případě, že jeho projekt zahrnuje aktivity realizované na území 
brownfields, na němž se nachází stará ekologická zátěž.

 DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící orgán ROP MS žadateli důrazně doporučuje smluvně upravit 
ve smluvním vztahu s nájemcem/provozovatelem (smlouva nájemní, případně jiná, případně 
jejich dodatek) všechny povinnosti, které pro žadatele plynou ze Smlouvy o poskytnutí dotace a 
jejichž naplnění může souviset s činností nájemce/provozovatele (např. spolupráce/součinnost 
nájemce/provozovatele při kontrolách ze strany ROP MS i jiných orgánů; zachování podmínek, 
za kterých byla dotace poskytnuta zejména ve vztahu k povinné době udržitelnosti projektu, 
naplňování monitorovacích indikátorů či kritérií horizontálních témat, doložení příslušných 
oprávnění k provozování výstupů projektu apod.).

                                               

14 Dle kap. 3.5.2 Příručky pro žadatele je lhůta pro doložení těchto příloh 20 pracovních dní ode dne zveřejnění 
seznamu projektů vybraných k podpisu Smlouvy na informační tabuli ÚRR.
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Příloha 4 – Podmínky bodového zvýhodnění projektů  

1. Bodové zvýhodnění projektů dle části 2.2.2 hodnotících tabulek nazvané „Zaměření 
projektu z hlediska přidané hodnoty a naplňování prioritních oblastí“

Infrastrukturou pro vzdělávání se zde rozumí školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb.

Zvýšením kvality výuky se zde rozumí zavedení ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do 
výuky, včetně jejich případného využití pro celoživotní učení.


	Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat asistentku odboru implementace programu Zuzana Fabiánová, tel. 552 303 574, se kterou dohodne termín datum a hodinu této kontroly a která určí pracovníka odboru implementace programu, jež provede příjem a kontrolu formálních náležitostí projektu. Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů viz výše uvedená lhůta - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele.



