REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
vyhlašuje
v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

1. Číslo výzvy:

4

2. Program:
Prioritní osa:
Oblast podpory:

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
2. Cestovní ruch
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

3. Cíl oblasti podpory:
•

Zvýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality ubytovacích služeb v turistických
destinacích

•

Rozšíření nabídky doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení,
další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu

•

Rozšíření nabídky atraktivit v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu

4. Podporované aktivity:
• Výstavba a vybavení ubytovacího zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích
služeb. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné
funkci sloužících objektů na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty,
které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musí být
provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
• Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro
poskytování stravovacích služeb. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací
dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a
stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné
certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení
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certifikaci dosud nemá)1. Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od
ukončení realizace projektu.
• Výstavba a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve
vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např.
multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních
potřeb, wellness služby, infrastruktura pro rekreační plavbu, infrastruktura pro
poskytování služeb v rámci venkovského CR, služeb v rámci incentivní a kongresové
turistiky a služeb v rámci lázeňského CR).
• Rekonstrukce a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR
ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např.
multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních
potřeb, wellness služby, infrastruktura pro poskytování služeb v rámci venkovského
CR, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky a služeb v rámci lázeňského CR).
Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu
poskytovaných služeb či k rozšíření kapacit zařízení.
• Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky,
jízdárny).
• Investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na ubytovací zařízení, další
infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf). Tato
aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.
• Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny,
muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení) vč. pořízení zařízení a
vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení,
bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).
• Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu
CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.
• Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpaček, pískovišť). Tato aktivita bude
podporovaná pouze jako doplňková.

1

Ubytovací zařízení musí mít certifikaci takového stupně, který odpovídá typu ubytovacího zařízení a kvalitám jeho služeb poskytovaných po
ukončení realizace projektu – tzn. certifikace zohledňující výsledek projektu. Pokud v době podání Žádosti o poskytnutí dotace stávající certifikace
neodpovídá této podmínce, musí žadatel učinit nový závazek k certifikaci daného ubytovacího zařízení.
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5. Příjemci podpory:
• podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují
definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2
roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu
• podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují
definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají
podnikatelskou historii kratší než 2 roky2 (pouze u projektů realizovaných v obcích nad
2000 obyvatel)

6. Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, přičemž podíl ERDF na spolufinancování veřejných způsobilých
výdajů je maximálně 85 %.
Celková výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1
Smlouvy o založení ES a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 nesmí překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době
poskytnutí podpory pro region soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě
regionální podpory pro Českou republiku na období 2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C
280/7 z 18.11.2006, Rozhodnutí Komise č. 510/2006 – Česká republika). V případě regionu
soudržnosti Střední Čechy je maximální hranice podpory stanovena ve výši 40 % s možností
navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. Veřejná podpora bude
propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu.

2

Do historie podnikání je započítáno pouze takové období, ve kterém daný subjekt skutečně vykonával podnikatelskou činnost. Do historie
podnikání se nezapočítává období, ve kterém nebyla podnikatelská činnost vykonávána z důvodu jejího přerušení či ukončení.
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Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do
režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006:
Maximální výše podpory
z rozpočtu RR
Typ příjemce

Zdroje příjemce
%

%
celkových způsobilých výdajů
projektu

celkových způsobilých výdajů
projektu

Příjemce splňující
definici malého
podniku

60 %

40 %

Příjemce splňující
definici středního
podniku

50 %

50 %

Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu
Maximální výše podpory
z rozpočtu RR
Typ příjemce

%
celkových způsobilých výdajů
projektu

Zdroje příjemce
%
celkových způsobilých výdajů
projektu

Příjemce splňující
definici malého
podniku

60 %

40 %

Příjemce splňující
definici středního
podniku

50 %

50 %
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Struktura financování
Veřejné financování
% celkových veřejných způsobilých
výdajů projektu

Typ
podniku

Typ příjemce

Soukromé
financování
% celkových
způsobilých
výdajů
projektu

ERDF

SR

KR

Příjemce

Příjemce

střední

42,5

3,75

3,75

-

50

malý

51

4,5

4,5

-

40

střední

42,5

3,75

3,75

-

50

malý

51

4,5

4,5

-

40

Projekty zakládající VP
Podnikatelé

Projekty nezakládající VP
Podnikatelé

7. Alokované prostředky:
Prostředky
z alokace roku
2007
2008
Celkem

Částka (EUR)
3 745 834
3 930 087
7 675 921

Částka (Kč)
98 815 101
103 675 695
202 490 796

Kurz: 26,38 Kč/EUR (stanoven ECB na prosinec 2007)

8. Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu:
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, přičemž maximální
celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 50 mil Kč.
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9. Způsobilé výdaje:
Výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu (mimo projekty v režimu de minimis) jsou
způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem přijatelnosti
projektu. Datum přijatelnosti projektu oznamuje Řídící orgán písemně žadateli poté, kdy byl
projekt shledán přijatelným z hlediska podmínek programu.
Vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v Pokynech pro žadatele a příjemce.
10. Územní vymezení:
Projekty mohou být realizovány na celém území NUTS 2 Střední Čechy. Projekty
spolufinancované z rozpočtu RR musí mít příčinnou vazbu na region soudržnosti Střední Čechy.
Celkový nebo převažující dopad projektu musí být na region soudržnosti Střední Čechy.
11. Doba trvání projektu:
Poslední Zjednodušenou žádost o platbu může příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních
dnů od ukončení realizace projektu, přičemž datum podání Žádosti o platbu nesmí být pozdější
než 30.6.2010.
12. Kritéria pro poskytnutí podpory:
Výběr projektů je 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. Výběrová kritéria jsou uvedena v Pokynech pro žadatele a
příjemce.
13. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory:
Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v internetové
aplikaci BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz). Žádost včetně povinných příloh musí být předložena
v řádně zalepené obálce (balíku). Přesný postup předkládání žádosti je popsán v Pokynech pro
žadatele a příjemce.
14. Termíny výzvy:
20.12.2007
Příjem žádostí od:
Příjem žádostí do:
29.2.2008 do 12.00
Všechny žádosti podávané mimo stanovený termín nebudou převzaty.
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15. Další informace:
Žádosti jsou předkládány osobně v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy, Zborovská 11, Praha 5, oddělení Administrace projektů. Pracovníci oddělení
Administrace projektů vám poskytnou další informace k výzvě. Kontaktní osoba: Ing. Martina
Dohnálková, tel: 257 280 472, email: dohnalkova@kr-s.cz. Detailní informace jsou uvedeny
v Pokynech pro žadatele a příjemce, které jsou k dispozici na www.ropstrednicechy.cz.
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