MĚSTO KROMĚŘÍŽ
vyhlašuje

VÝZVU
k předkládání žádostí o dotaci v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod
v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013
priorita 1.1 Regenerace veřejných prostranství

Číslo výzvy:

2

Typ výzvy:

kontinuální

Program:

Integrovaný operační program

Prioritní osa:

5 – Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Integrovaný plán rozvoje města
Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod
• Registrační číslo žádosti: 1/SM/54
• Nositel IPRM: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
• Dohoda č.: 4463 (CES)
Cíle:
Hlavní cíl IPRM Kroměříže:

Zvýšení kvality života obyvatel zóny Jihovýchod

Specifické cíle IPRM Kroměříže:
1. Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení veřejných prostranství jako důležitého
faktoru pro zlepšení životních podmínek „jihovýchodní zóny“.
2. Prostřednictvím rekonstrukcí bytových domů dosáhnout zvýšení kvality
bydlení a učinit tak „jihovýchodní zónu“ atraktivní pro všechny sociální
skupiny.
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Termíny:
Datum vyhlášení výzvy:

1. 6. 2010

Zahájení příjmu žádostí:

1. 6. 2010

Ukončení příjmu žádostí:

bude oznámeno nejméně 1 měsíc předem

Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách města Kroměříž:
http://www.mesto-kromeriz.cz/iprm
do 10 pracovních dnů od zasedání řídícího výboru.
Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu:

Alokace výzvy:

30. 6. 2015

48 510 996,- Kč
(80 % z celkové dotace z ERDF přidělené pro opatření 1.1)

Struktura financování dle jednotlivých zdrojů:
Projekty v opatření 1.1 Regenerace veřejných prostranství
• Dotace z ERDF:
85 % způsobilých výdajů
• Vlastní zdroje žadatele (dofinancování): 15 % způsobilých výdajů
Forma podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé podpory (dotace).

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt: není stanovena

Maximální výše způsobilých výdajů na 1 projekt: není stanovena

Místo realizace projektu:
Zóna Jihovýchod
Po svém obvodu je zóna ohraničena řekou Moravou, k níž přímo přiléhá Erbenovo
nábřeží. Směrem k centru města pak tvoří hranici část ulice Tovačovského,
Komenského a Husova náměstí,1. máje, Milíčova náměstí a náměstí Míru. Hranice
pokračuje částí Havlíčkovy ulice až ke kroměřížské nemocnici a dále po ulici
Albertově. Do zóny spadá ulice Rumunská, Francouzská a Nitranská až za potok
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Zacharka, do v současné době nezastavěné lokality. Zóna pokračuje územím již
uzavřené městské skládky a zahrnuje prostor městského hřbitova. Součástí zóny je
ulice Velehradská až po kruhový objezd u hřbitova, dále zóna hraničí ulicí
Páleníčkovou, Vrobelovou, Gorkého, Sládkovou, Kotojedskou, Mánesovou a U
Rejdiště. Zónu pak uzavírá část ulice Obvodové a ulice Rostislavovy, kterými se její
hranice vrací k řece Moravě, výchozímu orientačnímu bodu tohoto popisu.
Zóna Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže zahrnuje základní sídelní
jednotky Zachar, Slovan II a Oskol, které jsou přesně statisticky vymezeny. Z tohoto
důvodu patří výše popsané hraniční ulice do zóny pouze částečně.1

Oprávnění žadatelé:
Níže uvedení žadatelé mohou předkládat pouze projekty, které budou realizovány
v přesně vymezené zóně Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže.
Žadatelé pro opatření 1.1 Regenerace veřejných prostranství2
• město Kroměříž

1

Informace o přesném vymezení zóny včetně zařazení jednotlivých budov má k dispozici manažer IPRM (viz
kapitola Kontaktní osoba).
2
V souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových
sídlištích, kapitola Příjemci - Aktivita 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství.
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Podporované aktivity:
Opatření 1.1 Regenerace veřejných prostranství3
Projekty realizované v rámci zóny Jihovýchod vymezené Integrovaným plánem
rozvoje města Kroměříže mohou zahrnovat následující aktivity:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Rekonstrukce a budování komunikací
Městská zeleň a mobiliář
Zlepšení podmínek pro parkování
Budování a rekonstrukce hřišť, parků a klidových zón
Veřejné osvětlení

Způsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje IPRM Kroměříže: 7 029 000 EUR
Z toho (v %): a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: 39,8
b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů:
60,2

Opatření 1.1 Regenerace veřejných prostranství
Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1. 1. 2007, datum ukončení způsobilosti
výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech projektů musí
být ukončena do 30. 6. 2015.

Způsobilé výdaje pro opatření 1.1:
1) projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 %
celkových způsobilých výdajů projektu,
2) technický dozor investora a autorský dozor projektanta,
3) nákup služeb nezbytně souvisejících s realizací veřejných prostranství,
4) nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 %
celkových způsobilých výdajů projektu,
5) stavební práce, např.:
• výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích
ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování
protihlukových stěn, autobusových čekáren,
• výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok
přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření
na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením,
výstavba a modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy,
3

V souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových
sídlištích, kapitola Podporované aktivity a) Revitalizace veřejných prostranství.
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•
•
•
•

budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch,
úpravy a zřizování dětských hřišť,
úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé),
zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného
prostranství,
6) parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu
nezpevněných travnatých ploch,
7) pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše,
zábradlí, stojany na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační
systémy, kamerový systém,
8) výdaje na povinnou publicitu projektů vyplývající z Pravidel pro provádění
informačních a propagačních opatření,4
9) daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
10) daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na
vstupu.

Nezpůsobilé výdaje pro všechny aktivity:
• výdaje bez přímého vztahu k projektu,
• výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
• část pořizovací ceny při nákupu pozemků, která je vyšší než cena zjištěná
znaleckým posudkem,
• nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
• pořízení staveb a použitého zařízení,
• projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových domů,
• neinvestiční výdaje u aktivit typu regenerace bytových domů,
• náklady na výběrová a zadávací řízení,
• umělecká díla, na které se vztahuje právo autorské a práva s ním související,
• DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u
organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity
podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých
aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,
• splátky půjček a úvěrů,
• úroky z úvěrů,
• sankce a penále,
• výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a
správní poplatky,
• výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce
nerespektoval zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, případně postupy stanovené Příručkou pro žadatele a
příjemce.
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Viz příloha Příručky pro žadatele a příjemce.
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Kritéria pro poskytnutí dotace:
Počet podpořených projektů je limitován výší alokace pro tuto výzvu.

Podmínky zařazení projektu do hodnocení:
•
•
•
•

předkladatel splňuje definici oprávněného žadatele
projekt bude realizován v zóně Jihovýchod města Kroměříže
projekt je v souladu s globálním a některým ze specifických cílů IPRM
Kroměříže
projekt je zařazen do opatření 1.1 IPRM Kroměříže a respektuje podporované
aktivity

Systém výběru a hodnocení projektů:
Základní principy soustavy kritérií pro výběr projektů jsou následující:
Systém výběru projektů bude transparentní a nediskriminační.
Projekty budou projednány v pracovní skupině a na základě výstupu a zápisu
obsahujícím doporučení projektu k realizaci předloženy řídícímu výboru ke schválení.
Schvalování předkládaných projektů bude na základě výsledku projednání pracovní
skupiny provádět 3 členná komise složená z vybraných členů řídícího výboru IPRM
Kroměříže. Tato komise na svém jednání rozhodne o doporučení jednotlivých
projektů řídícímu výboru. Řídící výbor bude zasedat po dobu realizace IPRM
nejméně jedenkrát za čtvrtletí kalendářního roku a bude doporučovat vybrané
projekty orgánům města k projednání.
Projekty vybrané městem může ŘO IOP zamítnout pouze na základě nesplnění
podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí.
Řídící výbor schválí seznam projektů doporučených k podpoře a postoupí je radě
města. Seznam schválených projektů město poskytne ŘO IOP.
Doporučeným projektům bude do 10 pracovních dnů od schůze Rady města
Kroměříže vystaveno potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného
IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Následně žadatel předá žádost včetně
příloh ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí na pobočku Centra pro
regionální rozvoj v Olomouci (CRR), kde proběhne další fáze hodnocení.
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Monitorovací indikátory:
Město Kroměříž se v Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města zavázalo Ministerstvu pro místní rozvoj, že realizací všech dílčích projektů
Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže splní následující monitorovací
indikátory výsledku spojené s realizací opatření 1.1:
Indikátor
Plocha
revitalizovaného
území

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

m2

0

225 598
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Náležitosti předkládání žádostí:
Žadatel zpracuje svou žádost v elektronickém formuláři Benefit7, který je k dispozici
na internetové adrese www.eu-zadost.cz. Finálně uloženou a vytištěnou žádost
včetně příloh (obojí ve 2 vyhotoveních – 1 originál, 1 ověřená kopie) žadatel odevzdá
manažerovi IPRM nebo jím pověřenému pracovníkovi osobně na adresu:
Městský úřad Kroměříž
Odbor rozvoje města
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž
Vlastní obálka musí být řádně zalepena a na ní musí být připevněn identifikační štítek
generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7. Žádosti bude po převzetí přiděleno
registrační číslo a žadateli bude vystaven předávací protokol.
Žádost může odevzdat:
• osobně statutární zástupce žadatele, se kterým bude provedena formální
kontrola obsahu žádosti na místě, přičemž obdrží předávací protokol
s potvrzením odevzdaných částí žádosti včetně příloh.
• v zapečetěné obálce jakákoli osoba pověřená statutárním zástupcem, která
obdrží potvrzení o převzetí žádosti.
K tištěné žádosti musí být přiloženy následující povinné přílohy:
1) Seznam příloh
Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel
vytisknout
2) Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - výpis
z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující
dotčené parcely
3) Projektová dokumentace v přiměřeném rozsahu
4) Doklad o partnerství - tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu
zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda
s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci
a udržitelnosti projektu

K tištěné žádosti mohou být přiloženy i další nepovinné přílohy.
Žadatel je při přípravě a předložení žádosti povinen řídit se níže uvedenými
závaznými dokumenty.

Závazné dokumenty:
•

Výzva MMR z 22. 5. 2009
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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•

Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích (platná od 7. 8. 2009)
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

•

Dokument Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod
(květen 2009)

•

Výzva města Kroměříže ze dne 1. 6. 2010

Všechny závazné dokumenty naleznete na www stránkách města Kroměříže.

Kontaktní osoba:
Mgr. Iveta Staňková, manažerka IPRM Kroměříže
adresa:

Městský úřad Kroměříž
Odbor rozvoje města
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Kancelář č. 106

kontakt:

tel.: 573 321 285
e-mail: iveta.stankova@mesto-kromeriz.cz

Další informace:
http://www.mesto-kromeriz.cz/iprm
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