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1 Úvod
Tato část se zabývá dvěma oblastmi, které jsou zásadní, pokud jde o úspěšné využívání
strukturálních fondů.
První část dokumentu nazvané „Analýza dotačních titulů“ se zabývá jednotlivými
operačními programy s ohledem na jejich aktuální využitelnost pro město Budyně nad Ohří.
Je zde podrobně analyzován obsah operačních programů, resp. prioritních os a oblastí
podpory, které jsou relevantní pro obce, dle současného stavu operačních programů,
prováděcích dokumentů a dalších materiálů. Mimo strukturální fondy je v dokumentu
analyzován i Program rozvoje venkova ČR. Protože se nacházíme přibližně v polovině
programovacího období 2007 – 2013, je zjišťovaná také vyčerpanost finančních prostředků
v daných prioritních osách / oblastech podpory.
V druhé části dokumentu „Posouzení relevance, realizovatelnosti a financovatelnosti
projektových záměrů“ jsou hodnoceny jednak obsahová relevance, organizačně-technická
realizovatelnost,
ale
především
pak
financovatelnost
projektových
záměrů.
Financovatelností se myslí také možnost spolufinancování projektových záměrů z dotačních
titulů zjištěných v první části dokumentu, a to s ohledem na finanční náročnost projektů,
obsahový soulad s podmínkami jednotlivých operačních programů a dotačních titulů,
strukturu a časování výzev z odpovídajících operačních programů a dalších možných zdrojů
financování.
Součástí výše uvedených kapitol jsou vlastní komentáře, zjištění a doporučení
zpracovatele, jejichž cílem je stávající situaci pozitivním způsobem ovlivnit.

2 Analýza dotačních titulů
Analýza dotačních titulů obsahuje operačními programy, které výslovně uvádějí obce či
jimi zřizované subjekty jako předpokládané příjemce podpory.
Analýza těchto operačních programů je zpracována v následující struktuře:

Základní charakteristika programu – v této části je uvedeno zaměření programu a
slouží k úvodnímu seznámení s programem a k prvnímu posouzení souladu vlastních
připravovaných projektů s cílem a zaměřením operačního programu.

Přehled prioritních os a oblastí podpory relevantních pro obce – přehled oblastí
podpory, v nichž jsou obce, příp. jimi zřizované organizace, v operačním programu či
příslušném prováděcím dokumentu uvedeny jako příjemci podpory. V úvodu této části jsou
prioritní osy a podporované oblasti relevantní pro obce pro přehlednost shrnuty do tabulky.
Následuje specifikace jednotlivých oblastí podpory, která obsahuje cíl příslušné prioritní
osy, podporované aktivity a doplňující informace, jako např. formu a výši podpory, pokud
je v současné době známa.

Finanční alokace programu – pro dokreslení potenciálu řešeného programu je zde
uveden finanční plán programu, který poskytuje rámcovou představu o možnostech
programu především z hlediska aktuální vyčerpanosti daných prioritních os / oblastí
podpory.

Závěrečná doporučení s ohledem na možnosti zapojení města Budyně nad Ohří do
příslušného programu při zohlednění připravenosti projektových záměrů a finanční
možností příslušného operačního programu.

Kapitola byla zpracována na základě operačních programů a prováděcích dokumentů
v nejnovější verzi, která byla dostupná v říjnu 2009. Přehled verzí použitých při zpracování
této kapitoly je uveden v následující tabulce.
Tabulka 1: Přehled analyzovaných dokumentů
Dokument

Verze

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání

Srpen 2009

Regionální operační program NUTS II Severozápad

9. listopad 2007

Prováděcí dokument ROP NUTS II Severozápad

10. října 2008

Výroční zpráva za rok 2008
Operační program Životní prostředí

Prosinec 2007

Implementační dokuemnt OP Životní prostředí

26. srpna 2009

Výroční zpráva za rok 2008
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Dokument

Verze

Operační program Podnikání a inovace

Listopad 2007

Text programu Školicí střediska

1. září 2009

Text programu Nemovitosti

2. ledna 2008

Výroční zpráva za rok 2008
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prováděcí dokument OP Lidské zdroje a zaměstnanost

20. července 2009

Výroční zpráva za rok 2008
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Září 2007

Prováděcí dokument OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

17. června 2009

Integrovaný operační program

Prosinec 2007

Prováděcí dokument IOP

29. června 2009

Výroční zpráva za rok 2008
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

18. října 2007

Realizační dokument OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

6. května 2009

Program rozvoje venkova ČR

Listopad 2008

2.1 Regionální operační program NUTS II Severozápad
Základní charakteristika programu
Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad) je prostředkem
k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Severozápad spadá
pro Cíl Konvergence. ROP Severozápad je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Celková alokace tohoto operačního programu je 877,5 mil EUR. Řídícím
orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Globálním cílem je
zkvalitnění a zatraktivnění prostředí regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.
Specifickým cílem je zvýšení dopravní dostupnosti, modernizace a atraktivita měst a
venkovských oblastí. Program ve své podstatě navazuje na současný Společný regionální
operační program, který se zaměřoval na regionální rozvoj.
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Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje


2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti



2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa 3 − Dostupnost a dopravní obslužnost


3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti

Prioritní osa 4 − Udržitelný rozvoj cestovního ruchu


4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu



4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
Hlavním cílem je oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich komunit
prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházejících z místní poptávky.
Nejsou podporovány izolované projekty, které nebudou významným způsobem přispívat
k naplnění specifických cílů prioritní osy a strategických rozvojových dokumentů krajů a
obcí. Podporovány jsou projekty s prokazatelně širším dopadem v území, jehož se
bezprostředně týkají.
Oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Podporované aktivity:


Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím:


stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství
nezemědělských brownfields), náměstí, architektonických prvků,

(včetně

venkovských


výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro
kulturní a komunitní život, veřejný sektor (včetně označení a úprav pro tělesně postižené),


včetně (pokud je součástí komplexního řešení)


rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně
značení a úprav pro tělesně postižené,


rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení,


renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez
vazby na cestovní ruch),

rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní
ruch),

rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro
volnočasové aktivity,

investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové
zastávky),
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rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch,



rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury,


investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve
venkovských obcích.


Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:


výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně
vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní učení, APZ, knihovny),

výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám
ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální začlenění uživatele do
společnosti,


výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení,


výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní
péče o děti,


výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.




Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:


rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních areálů dříve brownfields
pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové
sousedící plochy,

rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody,
osvětlení, značení),


rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu, může výše dotace z prostředků EU
dosahovat až 85 % veřejných způsobilých výdajů. V případě projektů spadajících pod režim
veřejné podpory je výše dotace určena regionální mapou intenzity veřejné podpory na
období 2007 – 2013.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 2.1 je stanovena na 1 mil. Kč, v rámci oblasti podpory 2.2 je 5 mil. Kč.

Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost
Hlavním cílem je zlepšení napojení regionu na okolní regiony, zajištění kvalitního
vnitroregionálního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti.
Příjemcem podpory v oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionální a
nadregionálního významu jsou kraje a organizace zřízené či založené krajem. Uvedena je
zde pouze oblast podpory 3.2
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Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti
Podporované aktivity:

Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní
obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace,

Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti
zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury
(rekonstrukce a budování dopravních terminálů a s nimi souvisejících parkovišť), tak na
rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a čipových odbavovacích systémů,
propagace a medializace veřejné dopravy),

Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a
handicapované občany),


Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob,


Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na
páteřní síť v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na
páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu, může výše dotace z prostředků EU
dosahovat až 85 % veřejných způsobilých výdajů. V případě projektů spadajících pod režim
veřejné podpory je výše dotace určena regionální mapou intenzity veřejné podpory na
období 2007 – 2013.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 3.2 je stanovena na 25 mil. Kč.

Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Hlavním cílem je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj
cestovního ruchu v regionu.
Tato prioritní osa obsahuje oblasti zaměřené na budování základní a doplňkové
infrastruktury a rozvoj služeb v cestovním ruchu.
Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
Podporované aktivity:

Výstavba, obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné
infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky,
hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení,
zařízení pro úpravu trati, přístaviště a mola pro vodní turistiku apod.),

Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek,
kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v CR (např.
rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).

Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality
služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizaci bezbariérových
přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky,
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Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost
a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší
stezky, systémy značení apod.).
Oblast podpory 4.3 – Podpora marketinku a tvorby a rozvoje produktů CR
Podporované aktivity:

Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a
podpora činnosti regionálního fóra pro cestovní ruch zajišťujícího koordinaci realizace
marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních
destinačních managementů),

Rozvoj informačních
informačních center,

a

rezervačních

systémů

a

vytvoření

regionální

sítě


Podpora marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství –
podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, zpracování analytických studií a
strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější
řízení, zpracování marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje cestovního ruchu,
rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace zařízení a služeb CR apod.,

Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících produktů CR s regionálním
dopadem (např. wellness“ pro oblasti lázeňství či ekoturistiku na území NP),

Podpora marketingu a propagaci cestovního ruchu (např. v oblasti lázeňství a
wellness, oblasti Natura 2000 apod.),

Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a
prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů, propagace regionu
na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampaně),


Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu cestovního ruchu a lázeňství,


Vytváření systému informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech
regionu Severozápad (značení turistických stezek, označení splavných úseků řek, označení
infocenter, mapy měst apod.).
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
V případě projektů nezakládajících veřejnou podporu, může výše dotace z prostředků EU
dosahovat až 85 % veřejných způsobilých výdajů. V případě projektů spadajících pod režim
veřejné podpory je výše dotace určena regionální mapou intenzity veřejné podpory na
období 2007 – 2013.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 4.1 je stanovena na 10 mil. Kč, v rámci oblasti podpory 4.3 je 1 mil. Kč.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro ROP Severozápad je 877,5 mil. EUR. V rámci programového
dokumentu, resp. prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých
prioritních os a oblastí podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace ROP
Severozápad do prioritních os a oblastí podpory. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy, tj.
včetně těch, kam nemohou města předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou
rozděleny prostředky v rámci programu. Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí
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podpory, ve kterých mohou předkládat projekty města. V posledním sloupci je uveden
podíl zasmluvněných finančních prostředků prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
Tabulka 2: Finanční alokace ROP Severozápad

PO

Název prioritní osy /
oblasti podpory

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009 (%)

a

b

c=a+b

d

1

Regenerace a rozvoj
měst

297 320 134

52 468 260

349 788 394

30,0 %

2

Integrovaná podpora
místního rozvoje

32 521 721

5 739 128

38 260 849

64,7 %

2.1

Budování kapacity pro
místní
rozvoj,
informovanost
a
osvěta veřejnosti

3 252 171

573 913

3 826 084

30,2 %

2.2

Investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury
obcí

29 269 550

5 165 215

34 434 765

68,5 %

3

Dostupnost a dopravní
obslužnost

253 311 382

44 702 009

298 013 391

24,2 %

3.2

Rozvoj
dopravní
obslužnosti regionu

79 666 430

14 058 782

93 725 212

16,5 %

4

Udržitelný
rozvoj
cestovního ruchu

142 618 188

25 167 916

167 786 104

34,3 %

4.1

Budování a rozvoj
atraktivit
a
infrastruktury CR

89 150 629

15 732 464

104 883 093

43,0 %

4.3

Podpora marketingu a
tvorby
a
rozvoje
produktů CR

9 983 273

1 761 753

11 745 026

72,2 %

5

Technická asistence

20 139 596

3 554 047

23 693 643

57,7 %

745 911 021

131 631 347

877 542 368

25,8 %

Celkem

Z uvedené tabulky vyplývá významné vyčerpání finanční alokace ROP Severozápad.
Z řešených oblastí podpory to platí především pro oblast podpory 2.2 a 4.3. Zatímco oblast
podpory 2.2 měla někalikonásobný převis poptávky v obou dosavadních výzvách, došlo
v případě oblasti podpory 4.3 k prudkému nárůstu zájmu žadatelů až v druhé výzvě, která
končila na jaře 2009. V obou případech se dá předpokládat, že do konce programovacího
období proběhne již pouze jedna výzva k předkládání projektů.
V ostatních oblastech podpory je vyčerpáno vždy méně než 50 % alokace. Důvodem však
není malý zájem žadatelů, ale to, že proběhla jen jedna výzva k předkládání projektů,
resp. v případě oblasti podpory 2.1 již dvě výzvy, ale velký zájem žadatelů byl až o druhou
výzvu. Ve všech těchto třech oblastech podpory je možno předpokládat, že do konce
programovacího období proběhnou minimálně dvě výzvy k předkládání projektů.
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Celkově je možno konstatovat vysoký zájem žadatelů o všech pět řešených oblastí
podpory.

2.2 Operační program Životní prostředí
Základní charakteristika programu
Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na zlepšení kvality životního
prostředí a zdraví obyvatel, což je základní předpoklad udržitelného rozvoje a atraktivního
konkurenceschopného státu a jeho regionů. Program bude spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Celková alokace OPŽP je 5 785,7 mil.
EUR. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí. Řízením výzev a
administrací projektů byl pověřen Státní fond životního prostředí (SFŽP) jako
zprostředkující subjekt. K přípravě velkých projektů je na úrovni každého kraje zřízena
Krajská pracovní skupina.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantní pro obce
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní


1.1

Snížení znečištění vod



1.2

Zlepšení jakosti pitné vody



1.3

Omezování rizika povodní

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí


2.1

Zlepšení kvality ovzduší



2.2

Omezování emisí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny


3.2

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží


4.1

Zkvalitnění nakládání s odpady



4.2

Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik


5.1

Omezování průmyslového znečištění

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny


6.2

Podpora biodiverzity



6.3

Obnova krajinných struktur



6.4

Optimalizace vodního režimu krajiny
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6.5

Podpora regenerace urbanizované krajiny


6.6
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů
podzemních vod
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní
Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod,
zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.
Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
Podporované aktivity:
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO včetně
zavedení odstraňování celkového dusíku a fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství
v souladu s platnými předpisy ČR i EU,

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění
odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nachází
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem,
lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chraněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny, v souladu s předpisy ČR i EU,

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích nad 2 000 EO,

Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní, tj. NP a CHKO včetně jejich
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů,
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chraněné
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč
1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci

Technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu nutrientů způsobujících
eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským
účelům a ke koupání,

Biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace
povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a ke
koupání.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 mil.Kč.
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Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody
Podporované aktivity:

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody
zásobujících více než 2 000 obyvatel,

Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích na 2 000 obyvatel,

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavba,
rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících
objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň
umístěny v územích vyžadujících zvláštn, tj. NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem,
lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chraněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Tato aktivita bude podporována pouze
jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblasti intervence 1.1.1.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč.
Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
Podporované aktivity:
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpověďní povodňové služby a
hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi
na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a
jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

Podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro
realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše
povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány
oblasti povodí, dále zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o
povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a
regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a
webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v
Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich
tvorby,
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 400 tis. Kč.
1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových
opatření

Úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým
způsobem, realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách formou
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tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí. V případě, kdy to
charakter akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný
přesah do nezastavěného území

Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3
s revitalizací toků a niv v zátopě
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 1 mil. Kč a maximální způsobilé výdaje 150 mil.
Kč.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení a udržení kvality ovzduší a omezení
emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných
způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.
Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
Podporované aktivity:
2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW,
který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických
vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě
zemního plynu.
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů
včetně CZT

Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích
zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. důvodu přechodu
z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW
jmenovitého tepelného vykonu,

Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování
plynných paliv u jednotlivých zdrojů.
2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových
staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro
tento účel v územně plánovací dokumentaci.
2.1.4 Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
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Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových
staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro
tento účel v územně plánovací dokumentaci

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku
(zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat)
včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,

Investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů
v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality
ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí
Podporované aktivity:

Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za
účelem snížení emisí NOX a prachových částic,

Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx nebo prachových
částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u
stacionárních nespalovacích zdrojů.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální velikost projektu je 0,5 mil. Kč.
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních a v případě oblasti podpory 2.2
také velkých projektů.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména
obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější
využití odpadního tepla.
Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla
a elektřiny
Podporované aktivity:
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla
využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci
s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění,
chlazení a ohřev teplé vody.
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3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE


Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,



Výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,



Výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynou nebo kapalnou)



Výstavba větrných elektráren,



Výstavba geotermálních elektráren.

Podpora projektů do výše 20 % investičních nákladů,m aximálně však 50 mil. Kč.
3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
využívajících OZE

Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn,
včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,


Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu,



Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Podpora projektů do výše 40 % investičních nákladů, maximálně však 100 mil. Kč na
žadatele v celém programovacím období.
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podporované aktivity:
3.2.1 Realizace úspor energie

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní)
3.1.2 Využívání odpadního tepla

Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na
využití odpadního tepla apod.)

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální velikost projektu je 0,3 mil. Kč.
Pokud není uvedeno jinak je výše poskytované dotace maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce
odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.
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Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
Podporované aktivity:


Integrované systémy nakládání s odpady,



Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,


Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci
odpadů,


Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek.

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované aktivity:


Realizace průzkumných prací, analýz rizik,



Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální velikost projektu je 0,5 mil. Kč.
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Globálním cílem prioritní osy 5 pro období 2007 – 2013 je omezování průmyslového
znečištění a snižování environmentálních rizik.
Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik
Podporované aktivity:

Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti
na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
integrované prevenci),

Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění
jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a
IPPC),

Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění
(souvislost s BAT a IPPC),


Vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,


Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry
rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.),
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Vytvoření výukových a expertních center REACH,


Vytvoření celostátního informačního systému sběru a hodnocení znečištění životního
prostředí.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální velikost projektu je 0,5 mil. Kč.
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity,
ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a
podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.
Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Podporované aktivity:

Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především
prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich
další existenci,

Zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při
ochraně biodiverzity in situ,

Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky
ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských
objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a
druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové factory
životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a
živočichů,


Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,


Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště
chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky vyýnamných lokalitách, přírodních
parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Podporované aktivity:

Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových
úprav zaměřených na výsadbu zeleně v krajině a ochranu půdy,
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Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,


Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních
stromů, větrolamů), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest
a ošetření stromů ve významných alejích, péče o památné stromy,

Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště
chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a
nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením
druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních
podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem k druhové a prostorové skladbě
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem
ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných
územích nebo územích soustavy Natura 2000.
Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
Podporované aktivity:

Realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových
poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní,


Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv,


Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků
povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů,
větrolamů apod.).
Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované aktivity:

Opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové
skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a
mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním
prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách
vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů
uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných
krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch
sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,

Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby prstence kolem sídla, vymezené
v územně plánovací dokumentaci,

Výsadba zeleně s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých
(na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields a bývalých
vojenských výcvikových prostorů, jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického
průzkumu,

Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště
chráněných územích zařazených do soustavy Natura 2000.
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Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a
následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod
Podporované aktivity:

Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo
v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především
životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na
kontrolu účinnosti nápravných opatření,

Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných,
vyhledávání i realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,

Provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem
přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

Vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod
povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,

Realizace technických
přírodních zdrojů,

prací

sloužících

k zajištění

dalších

neobnovitelných


Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a
realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v
návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15.3.2006, o
nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených
v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní projekt a
výzvu.
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání,
poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování sítě center enviromentálního vzdělávání a informačních center
zaměřených na ochranu životního prostředí a na zabezpečení kvalitních odborných
materiálů pro enviromentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.
Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a
environmentálních informací
Podporované aktivity:

22


Rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v
případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi
schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a
příjmů za uplynulý rok,

Nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku
nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně
předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán
činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,

Technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po
dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční
vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý
rok,


Venkovní učebny s maximální preferencí přírodních materiálů,


Tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, v případě, že příjemce
podpory Zabezpečí využívání pomůcek k účelům environmentálního vzdělávání po dobu
nejméně 5 let od dokončení projektu (pokud životnost pomůcek není kratší a pokud je
relevantní dle typu projektu).
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Minimální projektu je 0,5 mil. Kč, maximální velikost je 100 mil. Kč.
Výše poskytované dotace je maximálně 90 %.
Podpora bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro OPŽP je 5 785,7 mil. EUR. V rámci programového dokumentu, resp.
prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os a oblastí
podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace OPŽP do prioritních os a oblastí
podpory. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy, tj. včetně těch, kam nemohou města
předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou rozděleny prostředky v rámci programu.
Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí podpory, ve kterých mohou předkládat
projekty města. V posledním sloupci je uveden podíl zasmluvněných finančních prostředků
prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
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Tabulka 3: Finanční alokace OP životní prostředí

PO

1

Název prioritní osy / oblasti
podpory
Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika
povodní

1.1 Snížení znečištění vod

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové
zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009 (%)

a

b

e=a+b

d

1 988 552 501

350 921 030 2 339 473 531

31,1 %

1 487 725 975

262 539 880 1 750 265 855

39,5 %

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

250 661 221

44 234 332

294 895 553

7,8 %

1.3 Omezování rizika povodní

250 165 305

44 146 818

294 312 123

0%

634 146 020

111 908 121

746 054 141

0,3 %

2.1 Zlepšení kvality ovzduší

348 432 008

61 488 001

409 920 009

0,5 %

2.2 Omezování emisí

285 714 012

50 420 120

336 134 132

0,2 %

Udržitelné využívání zdrojů
energie

672 971 287

118 759 639

791 730 926

31,2 %

Výstavba nových zařízení a
rekonstrukce stávajících
zařízení s cílem zvýšení
3.1
využívání OZE pro výrobu tepla,
elektřiny a kombinované výroby
tepla a elektřiny

251 138 394

44 318 540

295 456 934

1,6 %

3.2

Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla

421 832 893

74 441 099

496 273 992

65,9 %

4

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých
ekologických zátěží

776 505 331

137 030 353

913 535 684

10,7 %

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

520 258 572

91 810 336

612 068 908

10,0 %

256 246 759

45 220 017

301 466 776

12,0 %

2

3

Zlepšování kvality ovzduší a
snižování emisí

4.2

Odstraňování starých
ekologických zátěží

5

Omezování průmyslového
znečištění a snižování
environmentálních rizik

60 605 709

10 695 125

71 300 834

0%

5.1

Omezování průmyslového
znečištění

60 605 709

10 695 125

71 300 834

0%

6

Zlepšování stavu přírody a
krajiny

599 423 825

105 780 675

705 204 500

9,1 %

113 890 527

20 098 328

133 988 855

5,5 %

77 925 097

13 751 488

91 676 585

3,2 %

224 783 934

39 667 753

264 451 687

14,6 %

86 916 455

15 338 198

102 254 653

12,0 %

6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4

Optimalizace vodního režimu
krajiny

6.5 Podpora regenerace
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PO

Název prioritní osy / oblasti
podpory

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové
zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009 (%)

a

b

e=a+b

d

urbanizované krajiny
Prevence sesuvů a skalních
řícení, monitorování geofaktorů
a následků hornické činnosti a
6.6
hodnocení neobnovitelných
přírodních zdrojů včetně zdrojů
podzemních vod

65 936 621

11 635 874

77 572 495

2,0 %

42 452 678

7 491 649

49 944 327

5,6 %

42 452 678

7 491 649

49 944 327

5,6 %

143 209 747

25 272 308

168 482 055

7,7 %

Celkem

4 917 867 098

867 858 900

5 785 725 998

4.3 %

Celkem FS

4 215 384 886

743 891 450

4 959 276 336

NR

Celkem ERDF

702 482 212

123 967 449

826 449 662

NR

7

Rozvoj infrastruktury pro
environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu

Rozvoj infrastruktury pro
realizaci environmentálních
vzdělávacích programů,
7.1
poskytování environmentálního
poradenství a
environmentálních informací
8

Technická pomoc

OPŽP představuje operační program s největším množstvím oblastí podpory, ve kterých mohou
předkládat projekty města. Vzhledem k tomuto širokému množství jsou také velké rozdíly v čerpání
jednotlivých oblastí podpory.
Nejvýznamněji se čerpání rozjelo v prioritní ose 3, kde dosáhlo již téměř 1/3 celkové alokace na celé
programové období. Zásluhu na tom má oblast podpory 3.2, která představuje s 65% zasmluvněním
nejrychleji čerpanou oblast podpory celého operačního programu. Oproti tomu druhá oblast podpory
v rámci této prioritní osy patří mezi zatím nejméně čerpané.
V rámci prioritní osy 1 došlo k největšímu pokroku čerpání finančních prostředků v oblasti podpory
1.1, kde byly již schváleny projekty ve výši téměr 40 % alokace této oblasti podpory na celé období. V
rámci celé prioritní osy 1 byly schváleny projekty ve výši 31 % z celkové alokace prioritní osy 1. Výzva
pro projekty z oblasti podpory 1.3. byla vyhlášena až v září roku 2008 a do srpna 2009 nebyl ukončen
schvalovací proces.
Čerpání prioritní osy 4 překonalo 10 % a zároveň k němu dochází velice rovnoměrně i při porovnání
obou oblastí podpory.
Schválené projekty představují 9 % z celkové alokace prioritní osy 6. Tento pokrok je způsoben
zájmem žadatelů o projekty z oblasti podpory 6.4 (podíl schválených projektů na alokaci oblasti
podpory na celé programové období je 14,6 %) a 6.5 (podíl schválených projektů na alokaci oblasti
podpory na celé programové období je 12 %). Jedná se o projekty zabývající se optimalizací vodního
režimu krajiny, především výstavbou a obnovou retenčních prostor a také regenerací urbanizované
krajiny.
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Čerpání ostatních oblastí podpory prioritní osy 6 stejně jako prioritní osy 2 a 7 je prozatím nízké. A
v prioritní ose 5 je čerpání dokonce nulové. Pro tuto prioritní osu byla doposud vyhlášena pouze 1
výzva, ve které bylo předloženo 8 projektových žádostí. Do srpna 2009 nebylo vydáno žádné
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy žádný z projektu nebyl doposud schválen.

2.3 Operační program Podnikání a inovace
Charakteristika programu
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) podporuje realizaci politiky hospodářské a
sociální soudržnosti v průmyslu a je nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a
středního podnikání na období 2007 – 2013. Je určen pouze pro regiony cíle Konvergence,
vztahuje se tedy na celé území ČR mimo hl. m. Prahy a je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti české
ekonomiky a přiblížení výkonnosti sektoru průmyslu a služeb úrovni hlavních průmyslových
zemí Evropy. Celková alokace tohoto operačního programu je 3 578 mil. EUR. Řídícím
orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Řízením výzev a administrací projektů je
pověřen Czechinvest jako zprostředkující subjekt.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace


5.1 Platformy spolupráce



5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů



5.3 Infrastruktura pro podnikání

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Specifickým cílem této prioritní osy je povzbudit rozvoj potřebné infrastrukturu pro
začínající podnikatele v podobě podnikatelských inkubátorů, rozšíření a zvalitnění
spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávací institucemi a institucemi z oblasti
výzkumu a vývoje s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích.
Tato prioritní osa se rovněž zaměřuje na tvorbu kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a
rozvoj lidských zdrojů v podnikové sféře a v institucích poskytujících služby pro
podnikatelské subjekty v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců. Pozornost je dále
věnována problematice zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, hlavně formou vytváření a
rozvoje podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, zejména formou
regenerace tzv. brownfields.
Oblast podpory 5.1 – Platformy spolupráce
Podporované aktivity:

Zakládání a další rozvoj vedeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů,
center pro transfer technologií


Podpora sítí business angles
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Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je maximálně 75 %.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů v případě projektu zahrnujícího
stavební práce v rámci oblasti podpory 5.1 je stanovena na 5 mil. Kč a maximální výše je
300 mil. Kč. Pokud se jedná o projekt bez stavebních prací je minimální velikost snížena na
1 mil. Kč a maximální velikost na 30 mil. Kč.
Oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Podporované aktivity:

Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a
jejich vybavení, zařízení školícícmi pomůckami a programy a zařizovacími předměty
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je určena regionální mapou intenzity veřejné podpory na období
2007 – 2013 a v případě obcí je 40 %.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 5.2 je stanovena na 200 tis. Kč a maximální výše je 100 mil. Kč.
Oblast podpory 5.3 – Infrastruktura pro podnikání
Podporované aktivity:

Výstavba nájemního objektu – vznik nového podnikatelského objektu určeného k
pronájmu


Rekonstrukce objektu - přeměna objektu na podnikatelský objekt


Vyhotovení projektové dokumentace - vytvoření dokumentace projektové přípravy a
projektové dokumentace pro výše uvedené projekty
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je určena regionální mapou intenzity veřejné podpory na období
2007 – 2013 a v případě obcí je 40 %.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 5.3 je stanovena na 1 mil. Kč a maximální výše je 500 mil. Kč. V případě projektu
na vyhotovení projektové dokumentace je minimální velikost jednoho projektu 500 tis. Kč
a maximální velikost 50 mil. Kč.
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Finanční alokace programu
Celková alokace pro OPPI je 3 578 mil. EUR. V rámci programového dokumentu, resp.
prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os a oblastí
podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace OPPI do prioritních os a oblastí
podpory. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy, tj. včetně těch, kam nemohou města
předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou rozděleny prostředky v rámci programu.
Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí podpory, ve kterých mohou předkládat
projekty města. V posledním sloupci je uveden podíl zasmluvněných finančních prostředků
prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
Tabulka 4: Finanční alokace OP Podnikání a inovace

Název prioritní osy /
oblasti podpory

PO
číslo

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009 (%)

a

b

c=a+b

d

1

Vznik firem

79 074 126

13 954 257

93 028 383

20,6 %

2

Rozvoj firem

663 006 134

117 001 083

780 007 217

42,2 %

3

Efektivní energie

243 305 004

42 936 177

286 241 181

20,8 %

4

Inovace

680 155 247

120 027 397

800 182 644

23,9 %

5

Prostředí pro podnikání a
inovace

1 076 624 642

189 992 584

1 266 617 226

5,1 %

5.1

Platformy spolupráce

526 144 126

92 848 963

618 993 089

1,3 %

5.2

Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů

152 067 073

26 835 366

178 902 439

11,6 %

5.3

Infrastruktura pro podnikání

398 413 443

70 308 255

468 721 698

7,7 %

6

Služby pro rozvoj podnikání

209 546 434

36 978 783

246 525 217

5,9 %

7

Technická pomoc

89 600 959

15 811 933

105 412 892

0,0 %

536 702 214 3 578 014 760

19,7 %

Celkem

3 041 312 546

Z uvedených finančních alokací programu je patrné, že právě prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a
inovace disponuje velmi vysokou alokací. Zároveň má tako prioritní osa nejnižší čerpání z celého
OPPI. V čerpání jednotlivých oblastí podpory v rámci prioritní osy 5 existují výrazné rozdíly, ale ve
výsledku jsou všechny tři výrazně podprůměrné při porovnání s OPPI jako celkem.

2.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Základní charakteristika programu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLLZ) je prostředek pro získání podpory
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem je zvýšení
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň top deseti zemí EU. Řídícím orgánem

28

programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celková alokace na tento program je 2
156,8 mil. EUR.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti


3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb



3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit



3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby


4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce


5.1 Mezinárodní spolupráce

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Globálním cílem prioritní osy je posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených.
Tato prioritní osa je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním
vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto
osob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby
včetně posilování místních partnerství. Podporována budou opatření vedoucí ke zvyšování
zaměstnatelnosti těchto osob, dále aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí
žen a mužů na trhu práce a opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a profesního
života. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a
dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. Sociální začleňování
znevýhodněných skupin obyvatelstva bude podpořeno zejména prostřednictvím podpory
subjektů poskytujících sociální a poradensko-informační služby vedoucí k integraci na trh
práce a do společnosti. Důraz bude také kladen na rozvoj systému sociálních služeb
zejména cestou dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků působících v
sociálních službách.
Oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb informací
Podporované aktivity:

Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů
v oblasti sociálního začleňování

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

Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství ma
místní a regionální úrovni

Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociální oblasti a
podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních
norem

29

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-ante
plateb (dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů MPSV.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní projekt a
výzvu. Nejčasteji se pohybuje v rozmezí 1 až 10 mil. Kč.
Oblast podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Podporované aktivity:

Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v
oblasti sociálního začleňování příslušníků romských komunit


vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly standardů kvality sociálních služeb


vzdělávání v oblasti řízení, spolupráce, tvorby a vedení projektové
dokumentace

vzdělávání v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených
na návrat uživatelů na trh práce a do společnosti

vzdělávání s cílem posílení schopností a dovedností potřebných k návratu do
společnosti a na trh práce


profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb


Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního
začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit

podpora poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách se
zaměřením na návrat zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu
práce či k přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce

podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení
nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit

Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na místní
a regionální úrovni

podpora zavádění různých forem partnerství subjektů, které se podílejí na
procesu sociální integraci cílové skupiny, včetně návaznosti na tvorbu plánu
dostupnosti soc. služeb

podpora managementu a řízení subjektů poskytujících služby v sociálně
vyloučených romských komunitách


podpora projektové dokumentace a projektového řízení


zavádění procesu kvality a kontroly poskytování sociálních služeb v sociálně
vyloučených romských komunitách

Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociálně vyloučených
romských komunitách a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních
službách a dalších právních norem
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systémová
sociálních služeb

opatření

v oblasti

vzdělávání

zadavatelů

a

poskytovatelů


systémové nástroje pro zavádění nových forem podpory v oblasti sociální
integrace

systémové nástroje pro monitoring a hodnocení efektivnosti využívaných
nástrojů v oblasti sociálního začleňování


podporu systémových nástrojů a procesu v oblasti sociální integrace

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-ante
plateb (dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů MPSV, nebo individuálních projektů, ovšem pouze v návaznosti na oblast
podpory 3.1 IOP – Služby v oblasti sociální integrace.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní projekt a
výzvu. Nejčasteji se pohybuje v rozmezí 1 až 10 mil. Kč.
Oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Podporované aktivity:

Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny
k dalšímu profesnímu vzdělávání

Podpůrnéslužby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky)
k usnadnění přístupu k zaměstnání a jeho udržení a přispění k průběhu a úspěšného
dokončení dalšího profesního vzdělávání

Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce
místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících organizací s využitím
nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojení doprovodných
opatření

Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům a tvorbu pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně
pracovních míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních
dovedností a návyků)


Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-ante
plateb (dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů MPSV.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 3.3 je stanovena na 500 tis. Kč a maximální výše je 6 mil. Kč.
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Prioritní osa 4a a 4b – Veřejná správa a veřejné služby
Globálním cílem prioritní osy je posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné
správy a veřejných služeb.
Tato prioritní osa bude naplňována prostřednictvím intervencí ke zvýšení institucionální
kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a
zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb. Podpora bude zaměřena na modernizaci
veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb. V rámci této prioritní
osy bude podpořeno řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně
poskytovatelů veřejných služeb, zejména vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění
moderních nástrojů řízení, s důrazem na řízení kvality a výkonnosti, strategické řízení
komunitní plánování apod. Modernizace veřejné správy se neobejde bez využití
informačních a komunikačních technologií směřujících k vytváření a realizaci projektů
eGovernmentu. Pozornost pak bude v rámci prioritní osy věnována rovněž realizaci aktivit
a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných služeb, participaci občanů na
místním veřejném životě a v neposlední řadě i etickým standardům ve veřejné správě
včetně omezování prostoru pro korupci.
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Podporované aktivity:

Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání a odborné
přípravy zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních
samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu


Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu)


Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti územní
veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality úřadů
veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení

Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností
vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace
rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost

Realizace procesních auditů směřujících k identifikaci rozvojových příležitostí a
slabých míst v rámci resurtu justice


Podpora komunikace a koordinace subjektů v rámci resortu justice


Podpora výzkumných aktivit v oblasti územní veřejné správy včetně podpory
aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity územní veřejné správy


Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik


Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samosprávným
celkům a dialogu mezi příslušnými veřejnými a soukromými subjekty

Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však
ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby

Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů na rozhodování a veřejném
životě
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Rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších nástrojů zvyšování kvality
regulace (alternativní formy řešení, zjednodušování právních předpisů, konzultace)


Posilování etických standardů v územní veřejné správě



Spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU v oblasti veřejné správy



Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu v územní veřejné správě


Důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb
veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba
na stávající informační systém veřejné správy

Proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního
systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy,
který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-ante
plateb (dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů MPSV.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci oblasti
podpory 3.3 je stanovena na 300 tis. Kč a maximální výše je 10 mil. Kč.

Prioritní osa 5a a 5b – Mezinárodní spolupráce
Globálním cílem prioritní osy je zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje
lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce
Podporované aktivity:

Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících
se vědného zaměření ESF (aktivní politika zaměstnanosti, řešení problémů sociálního
začleňování specifických skupin obyvatel, další profesné vzdělávání, modernizace veřejné
správy apod.)


Podpora vzniku a rozvoj lokálních partnerství


Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi lokálními partnerstvími v otázkách
týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit lokálních
partnerství apod.

Spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky
vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků


Vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického problému

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-ante
plateb (dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
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Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů MPSV.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní projekt a
výzvu. Nejčasteji se pohybuje kolem 10 mil. Kč.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro OPLZZ je 2 156,8 mil. EUR. V rámci programového dokumentu, resp.
prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os a oblastí
podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace OPLZZ do prioritních os a
oblastí podpory týkajících pouze cíle Konvergence. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy,
tj. včetně těch, kam nemohou města předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou
rozděleny prostředky v rámci programu. Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí
podpory, ve kterých mohou předkládat projekty města. V posledním sloupci je uveden
podíl zasmluvněných finančních prostředků prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
Tabulka 5: Finanční alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost

PO

Název prioritní osy / oblasti
podpory

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

a

b

Zasmluvněná
alokace
Celkové zdroje
k 3.9.2009
(%)
c=a+b

d

1

Adaptabilita

525 435 274

92 723 872

618 159 146

0,7 %

2

Aktivní politika trhu práce

597 909 105

105 513 372

703 422 477

32,9 %

3

Sociální integrace a rovné
příležitosti

398 606 070

70 342 247

468 948 317

34,6 %

3.1

Podpora sociální integrace

244 599 179

43 164 561

287 763 740

56,1 %

3.2

Podpora sociální integrace
romských lokalit

36 236 916

6 394 750

42 631 666

1,3 %

3.3

Integrace sociálně vyloučených
skupin na trhu práce

63 414 602

11 190 812

74 605 414

0%

4

Veřejná správa a veřejné služby

181 184 577

31 973 749

213 158 326

0%

4.1

Veřejná správa a veřejné služby

181 184 577

31 973 749

213 158 326

0%

5

Mezinárodní spolupráce

36 236 915

1 907 207

38 144 122

0%

5.1

Mezinárodní spolupráce

36 236 915

1 907 207

38 144 122

0%

6

Technická pomoc

72 473 831

12 789 500

85 263 331

52,1 %

1 811 845 772 315 249 948

2 156 095 720

20,3 %

Celkem (Cíl Konvergence)

Z uvedené tabulky je možno konstatovat výrazně pomalejší čerpání OPLZZ oproti jiným
operačním programům, např. ROP Severozápad. Z řešených oblastí podpory dochází
k významnému čerpání pouze u oblasti podpory 3.1, kde byl ve všech dosavadních výzvách
výrazný převis poptávky žadatelů. Velký zájem žadatelů byl v dosavadních výzvách také o
oblast podpory 5.1. Protože schvalování projektů, resp. podepisování smluv s úspěšnými
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žadateli bylo plánováno na první pololetí 2009, neprojevila se zatím tato skutečnost na
čerpání.
Ostatní oblasti podpory byly k srpnu 2009 teprve ve fázi administrace projektů
předložených do prvních vyhlášených výzev. Zájem žadatelů o tyto tři oblasti podpory byl
výrazně menší než o oblast podpory 3.1 nebo 5.1. V případě oblasti podpory 4.1 musel
dokonče řídící orgán konstatovat nepřipravenost potenciálních žadatelů.

2.5 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Základní charakteristika programu
Globálním cílem Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) je rozvoj
vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím
modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do
komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Celková alokace OPVK je 2 151,4 mil. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. K řízení výzev a administraci grantových projektů jsou pověřeny
kraje jako zprostředkující subjekty.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání


1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání


1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávací
potřebami


1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj


2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání


3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Globálním cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem
na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a
zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a
školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských
zařízení zapojených do inovace ŠVP
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Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a
osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i
rodičovskou veřejnost na regionální úrovni

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně
tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou
k rozvoji klíčových kompetencí

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které
zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)


Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách


Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků
ke vzdělávání se v těchto oborech

Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích
jazyků


Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování



Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech


Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi
školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními
neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu
práce (včetně zahraničních) s moţností uplatnění inovativních forem spolupráce (např.
stáže žáků/učitelů u zaměstnavatelů)

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a
samosprávou s moţností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do
komunitního rozvoje)

Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání ţáků ohroţených
nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a
informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další
vzdělávací cesty

Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových
kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání


Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory


Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním
vzdělávání (ZŠ, SŠ)

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s
důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních)
programů
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
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V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů kraje, který má roli zprostředkujícího subjektu.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 400 tis. Kč, resp. 25 mil. Kč.
Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávací potřebami
Podporované aktivity:

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích
plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících
rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit

Včasné zajištění
znevýhodněním

minimální

garantované

péče

o

děti

se

sociokulturním


Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a
vzdělávání


Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR


Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích
modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů kraje, který má roli zprostředkujícího subjektu.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 400 tis. Kč, resp. 25 mil. Kč.
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Podporované aktivity:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně
realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na
realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod,
souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
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Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a
tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a
personální politiky

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky
škol a školských zařízení
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů kraje, který má roli zprostředkujícího subjektu.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 400 tis. Kč, resp. 25 mil. Kč.

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění
systému vyššího odborného vzdělávání. Prioritní osa se dále zaměřuje na zatraktivnění
oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítí mezi veřejným a soukromým
sektorem.
Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě
Podporované aktivity:

Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem,
technologicky orientovaných klastrů apod.

Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických
pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru za účelem navázání
nebo rozvoje vzájemné spolupráce

Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a
vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření
komunikačních a interaktivních platforem

Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce
mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a
veřejným sektorem

Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a
vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor


Vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV



Podpora zavedení metody fullcost jako nástroje spolupráce s aplikační sférou

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
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(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní výzvu.

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
Cílem prioritní osy je posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských zdrojů jako základního
faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím
podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Podporované aktivity:

Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením
vzdělávacích modulů

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích
programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích

Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších
vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a
vzdělávání pro udrţitelný rozvoj

Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a
poradenství

Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích
technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání
a vzdělávání pro udrţitelný rozvoj)
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
V případě obcí bude formou podpory grantový projekt, který se předkládá v rámci výzvy
globálních grantů kraje, který má roli zprostředkujícího subjektu.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 400 tis. Kč, resp. 25 mil. Kč.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro OPVK je 2 151,4 mil. EUR. V rámci programového dokumentu, resp.
prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os a oblastí
podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace OPVK do prioritních os a
oblastí podpory týkajících pouze cíle Konvergence. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy,
tj. včetně těch, kam nemohou města předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou
rozděleny prostředky v rámci programu. Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí
podpory, ve kterých mohou předkládat projekty města. V posledním sloupci je uveden
podíl zasmluvněných finančních prostředků prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
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Tabulka 6: Finanční alokace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PO
č.

Název prioritní osy /
oblasti podpory

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009
(%)

a

b

c=a+b

d

1

Počáteční vzdělávání

612 077 738

108 013 719

720 091 457

0,1 %

1.1

Zvyšování kvality ve
vzdělávání

318 087 643

56 133 114

374 220 757

0%

1.2

Rovné příležitosti dětí a
žáků, včetně dětí a
žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

132 192 268

23 328 047

155 520 315

0,1 %

1.3

Další vzdělávání
pracovníků škol a
školských zařízení

161 979 827

28 552 558

190 350 385

0,2 %

2

Terciární vzdělávání,
výzkum a vývoj

626 536 268

110 565 224

737 101 492

11,5 %

2.4

Partnerství a sítě

123 930 251

21 870 044

145 800 295

0%

3

Další vzdělávání

289 895 324

51 157 998

341 053 322

0%

3.2

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

144 947 662

25 578 999

170 526 661

0%

4

Systémový rámec
celoživotního učení

210 862 611

37 211 049

248 073 660

37,7 %

5

Technická pomoc

72 473 831

12 789 500

85 263 331

40,7 %

1 811 845 772

322 714 374

2 131 583 262

10,4 %

Celkem (Cíl Konvergence)

Z uvedené tabulky je možno konstatovat výrazně pomalejší čerpání OPVK oproti jiným
operačním programům, např. ROP Severozápad. Z řešených oblastí podpory dochází
k významnému čerpání pouze u prioritní osy 4.
Ve všech pěti řešených oblastech podpory se dosud prakticky nezačaly realizovat projekty,
resp. čerpat finanční prostředky.

2.6 Integrovaný operační program
Základní charakteristika programu
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na rozvojové aktivity celonárodního
charakteru v oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, péče o
zdraví, bydlení a veřejné správy a vytváří jednotný přístup těchto intervencí pro posílení
atraktivnosti, konkurenceschopnosti a kvality života v regionech ČR. Celková alokace IOPu
je 1 861,6 mil. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. K řízení výzev a
administraci projektů je pověřeno několik zprostředkujících subjektů. Jedná se o
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Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo kultury a Centrum pro regionální rozvoj.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě


2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb


3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje


5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví



5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Globálním cílem prioritní osy je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování
veřejných služeb nejšiřší veřejnosti; prostřednictvím elektronické správy pak umožnit
občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní
samosprávy.
Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Podporované aktivity:

Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních
registrů pro potřeby územní veřejné správy


Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy


Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné
správy

Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních
postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 85 %.
Zprostředkujícím subjektem této oblasti podpory je Ministerstvo vnitra.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní výzvu.

Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Prioritní osa 3 se v oblasti sociální integrace zaměřuje na problematiku sociálního
začleňování, na zavádění procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy
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sociálních služeb, na podporu reformy sociálních služeb k aktivnímu přístupu na trh práce
sociálně znevý hodněný ch osob a na zajištění investiční pomoci pro podporu a rozvoj
nástrojů sociální ekonomiky.
Oblast podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporované aktivity:

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci
pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat
příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romskýcj lokalit zpět na teh práce a
do společnosti
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
Zprostředkujícím subjektem této oblasti podpory je Ministerstvo práce a sociálních věcí a
Centrum pro regionální rozvoj.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 20, resp. 90 mil. Kč pro projekty
první podporované aktivity a 2, resp. 20 mil. Kč pro projekty druhé podporované aktivity.

Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje
Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně
navazovat intervence z ROPů. Podporované aktivity doplňují prioritní osy č. 1, 2, 3 a 4 o
specifické nadstavbové oblasti veřejných služeb, které mají nutně charakter národních
intervencí, za účelem podpory vyváženého rozvoje regionů. Navrhované intervence
vytvářejí základní podmínky pro rozvoj regionů v oblastech kultury, bydlení a územní
politiky.
Intervence v oblasti kultury slouží především k vytvoření chybějící systémové podpory
plošného zvýšení efektivity využívání potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb k
sociálnímu a ekonomického rozvoji všech regionů, s výjimkou Prahy.
Dále je prioritní osa zaměřena na podporu územní politiky ve vazbě na zákon č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
zejména o pořizování územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování v
úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů), jejichž součástí je rozbor udržitelného rozvoje
území a určení problémů k řešení, a návazně na tyto podklady i podporu zpracování či
revizi územních plánů obcí, kterými budou obce ověřovat možnosti změn v území. Potřeba
podpory těchto dokumentů je nezbytným předpokladem pro další investiční rozvoj,
založený na principech udržitelného rozvoje území a integrovaného rozvoje regionů, měst
a venkova.
Oblast podpory 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Podporované aktivity:
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Revitalizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí
nemovitého památkového fondu ČR
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
Zprostředkujícím subjektem této oblasti podpory je Ministerstvo kultury.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena individuálně pro konkrétní výzvu.
Oblast podpory 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Podporované aktivity:

Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj
území
Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) nebo ex-ante plateb
(dopředné zálohové platby příjemcům). Konkrétní podmínky budou nastaveny pro
konkrétní výzvu.
Výše poskytované dotace je až 100 %.
Zprostředkujícím subjektem této oblasti podpory je Centrum pro regionální rozvoj.
Minimální a maximální velikost projektu je stanovena na 300 tis, resp. 4 mil. Kč.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro IOP je 1 861,6 mil. EUR. V rámci programového dokumentu, resp.
prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os a oblastí
podpory. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení alokace IOPu do prioritních os a oblastí
podpory týkajících pouze cíle Konvergence. Jsou zde uvedeny všechny prioritní osy, tj.
včetně těch, kam nemohou města předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou
rozděleny prostředky v rámci programu. Dále jsou zde také alokace vybraných oblastí
podpory, ve kterých mohou předkládat projekty města. V posledním sloupci je uveden
podíl zasmluvněných finančních prostředků prioritních os / oblastí podpory k 3.9.2009.
Tabulka 7: Finanční alokace Integrovaného operačního programu

PO

Název prioritní osy /
oblasti podpory

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009
(%)

a

b

c=a+b

d

1

Modernizace veřejné
správy

310 602 133

54 812 141

365 414 274

0%

2

Zavádění ICT v územní
veřejné správě

170 831 173

30 146 678

200 977 851

8,8 %
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Název prioritní osy /
oblasti podpory

PO

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Národní
zdroje

Celkové zdroje

Zasmluvněná
alokace
k 3.9.2009
(%)

a

b

c=a+b

d

2.1

Zavádění ICT v územní
veřejné správě

170 831 173

30 146 678

200 977 851

8.8 %

3

Zvýšení kvality a
dostupnosti veřejných
služeb

545 106 743

96 195 308

641 302 051

11,7 %

3.1

Služby v oblasti sociální
integrace

79 203 544

13 977 096

93 180 640

0%

4

Národní podpora
cestovního ruchu

60 567 416

10 688 368

71 255 784

14,3 %

5

Národní podpora
územního rozvoje

420 865 890

74 270 451

495 136 341

1,5 %

5.1

Národní podpora využití
potenciálu kulturního
dědictví

212 762 461

37 546 317

250 308 778

0%

5.3

Modernizace a rozvoj
systému tvorby územních
politik

15 530 107

2 740 607

18 270 714

40,3 %

6

Technická pomoc

45 037 309

7 947 760

52 985 069

61,4 %

1 553 010 664

274 060 706

1 827 071 370

7,7 %

Celkem

Z uvedené tabulky je možno konstatovat velice pomalé čerpání IOPu oproti jiným
operačním programům, např. ROP Severozápad. Z řešených oblastí podpory dochází
k významnému čerpání pouze u oblasti podpory 5.3, kde byla ve vyhlášené kontinuální
výzvě zaznamenána relativně velká poptávka žadatelů.
Oblasti podpory 2.1 a 5.1 byly k 31.12.2008 teprve ve fázi předkládání projektů do prvních
vyhlášených výzev a do srpna 2009 došlo k uzavření smluv s úspěšnými žadatali jen v rámci
oblasti podpory 2.1. Zájem žadatelů o tyto dvě oblasti podpory byl výrazně menší než o
oblast podpory 5.3. V případě oblasti podpory 3.1 dokonce nebyla do konce roku 2008
vůbec vyhlášena výzva k předkládání projektů.

2.7 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Základní charakteristika programu
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (OP ČRSasko) je součástí cíle 3 – Evropská územní spolupráce a spolufinancován bude
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti
a kvality života v pohraničí, podpora přeshraniční spolupráce pro strukturální sblížení
dotčených regionů na obou stranách hranice. Celková alokace tohoto operačního programu
je 244 mil. EUR, z toho je pro českou stranu určeno 67,2 mil. EUR. Řídícím orgánem OP ČR
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– Sasko je Saské ministerstvo hospodářství a práce, v České republice má za zodpovědnost
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán programu.

Přehled prioritních os a oblasti podpory relevantních pro obce
Prioritní osa 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

Oblast podpory 1.1 - Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a
kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje

Oblast podpory 1.2 – Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a
partnerské spolupráce

Oblast podpory 1.3 – Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany
před katastrofami a protipožární ochrany


Oblast podpory 1.4 – Společný fond malých projektů

Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

Oblast podpory 2.1 – Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských
struktur


Oblast podpory 2.2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu

Prioritní osa 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Oblast podpory 3.1 Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody,
péče o krajinu a odpadového hospodářství

Oblast podpory 3.2 – Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního
hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků

Prioritní osa 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
Oblast podpory 1.1 - Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a
kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje
Podporované aktivity:

Opatření ke zvýšení prostupnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležit
přeshraniční dopravní osy


Podpora přeshraniční veřejné regionální dopravy



Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti


Podpora sítí pro geografické informační systémy (GIS) jako základu pro společné
úkoly v oblasti plánování a monitoringu


Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních



Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí


Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace
(spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
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Oblast podpory 1.2 – Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a
partnerské spolupráce
Podporované aktivity:


Podpora školských projektů



Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí



Podpora pro osoby s postižením



Podpora opatření pro mladé


Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování umění
a kultury veřejnosti, recepce umění a kultury

Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objketů přeshraničního
významu


Rozvoj partnerské spolupráce

Oblast podpory 1.3 – Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany
před katastrofami a protipožární ochrany
Podporované aktivity:


Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti


Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných skužeb, ochrany proti katastrofám a
požární ochrany


Podpora pro osoby s postižením



Podpora opatření pro mladé


Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování umění
a kultury veřejnosti, recepce umění a kultury

Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objketů přeshraničního
významu


Rozvoj partnerské spolupráce

Oblast podpory 1.4 – Společný fond malých projektů
Podporované aktivity:


Správa a realizace Společného Fondu malých projektů

Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Oblast podpory 2.1 – Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských
struktur
Podporované aktivity:


Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií
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Rozvoj společných marketingových strategií

Oblast podpory 2.2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu
Podporované aktivity:


Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury


Podpora společného vývoje koncepcí a
marketicgových opatření v oblasti cestovního ruchu

produktů

a

realizace

společných


Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro
společný přeshraniční turistický management


Rozvoj lázeňství

Prioritní osa 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí
Oblast podpory 3.1 Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody, péče
o krajinu a odpadového hospodářství
Podporované aktivity:

Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody, péče o krajinu včetně
území NATURA 2000

Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového
hospodářství


Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu

Oblast podpory 3.2 – Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství
a vodních staveb, ochrany vodních toků
Podporované aktivity:

Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních
staveb a ochrany vod

Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového
hospodářství


Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu

Podpora je poskytována formou přímé nevratné dotace, která probíhá formou ex-post
plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů).
Výše poskytované dotace je až 90 %.
Minimální velikost projektu je stanovena na 22,5 tis. EUR.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro OP ČR-Sasko je 244,0 mil. EUR. V rámci programového dokumentu,
resp. prováděcího dokumentu je tato alokace rozdělena do jednotlivých prioritních os.
V níže uvedené tabulce je toto rozdělení alokace uvedeno. Důvodem je ukázat, jak jsou
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rozděleny prostředky v rámci programu. Podrobnější rozdělení na jednotlivé oblasti
podpory zde není, protože výše uvedené dokumenty tuto informaci neobsahují.
V posledním sloupci je uveden podíl zasmluvněných finančních prostředků za celý OP ČRSasko k 31.5.2009.
Tabulka 8: Finanční alokace OP Česká republika-Sasko

PO

Název priority

Příspěvek
Společenství
(v EUR)

Příspěvek
členského
státu

Celkové
zdroje

a

b

a+b

Zasmluvněná
alokace
k 31.5.2009
(%)

1

Rozvoj rámcových
společenských podmínek
v dotačním území

96 630 626

17 052 463

113 683 089

NR

2

Rozvoj hospodářství a
cestovního ruchu

62 219 083

10 979 839

73 198 922

NR

3

Zlepšení situace přírody a
životního prostředí

36 103 419

6 371 192

42 474 611

NR

4

Technická pomoc

12 443 816

2 195 968

14 639 784

NR

207 396 944

36 599 462

243 996 406

25,5 %

Celkem

Z uvedené tabulky je možno konstatovat, že o OP ČR-Sasko je zájem ze strany žadatelů.

2.8 Program rozvoje venkova ČR
Základní charakteristika programu
Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je rozvoj venkovského prostoru formou trvale
udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativního vlivu
intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
lesnictví a potravinářství. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických
aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa,
snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. Program je
spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celková alokace
PRV je 4 571,2 mil. EUR. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství. Role platební
agentury, která má mimo jiné na starosti příjem žádostí o podporu, jejich administrativní
kontrolu nebo proplácení podpory, byla převedena na Státní zeměndělský intervenční fond.
PRV je určen pro obce do 500 obyvatel, resp. v některých případech pro obce do 2000
obyvatel. Vzhledem k této podmínce nemůže z tohoto programu město Budyně n. Ohří
žádat dotace. Nicméně zde tento program uvádíme jako dotační titul vhodný pro
projektové záměry partnerských obcí v rámci mikroregionu Budyňsko.

Přehled os, priorit a opatření relevantních pro obce
Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Priorita I. 1.: Opatření zaměřená na restrukturalizaci fyzického kapitálu a podporu
inovací
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I.1.2

Investice do lesů

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova


Priorita III. 2.: Podmínky růstu a kvalita života na venkově


III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby



III. 2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova


Priorita III.3.: Týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů
působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III


III.3.1 Vzdělání a informace

Opatření I.1.2 - Investice do lesů
Podopatření I.1.2.1 - Lesnická technika
Podporované aktivity:

Stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací,
hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro
obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je až 50 % způsobilých výdajů.

Podopatření I.1.2.3 - Lesnická infrastruktura
Podporované aktivity:

Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře,
včetně souvisejících objektů,

Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní
režim v lesích, včetně souvisejících objektů,

Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních
objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.
Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je až 100 % způsobilých výdajů.

Opatření III.2.1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření III.2.1.1 - Obnova a rozvoj vesnic
Podporované aktivity:
Pro obce do 500 obyvatel


Budování a obnova dopravní infrastruktury (místní komunikace),
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Obnova
infrastrukturu),

či

výstavba

technické

infrastruktury



Zlepšení stavu obce - úprava veřejných prostranství,



Územně plánovací dokumentace.

(mimo

vodohospodářskou

Pro obce do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.)


Vodohospodářská infrastruktura, ČOV, kanalizace.

Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je až 90 % způsobilých výdajů.
Minimální velikost projektu je 50 tis. Kč.
Podopatření III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby
Podporované aktivity:
Pro obce do 500 obyvatel

Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení)
budov a ploch sloužících k zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních
aktivit, integrovaných informačních a školicích center.
Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je až 90 % způsobilých výdajů.
Minimální velikost projektu je 50 tis. Kč.

Opatření III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podporované aktivity:

Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově
významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací,

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových
budov a ploch,

Zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických
průzkumů),


Revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí,


Investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí.
Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je až 90 % způsobilých výdajů. Podpora je poskytována formou de minimis.
Minimální velikost projektu je 50 tis. Kč.
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Opatření III.3.1 - Vzdělávání a informace
Podporované aktivity:
Pro všechny obce
Vzdělávání a informování hospodářských subjektů, které působí na venkově,




Vzdělávání bude zaměřeno na možnosti diverzifikace činností nezemědělské
povahy.
Formou podpory je přímá nenávratná dotace.
Výše podpory je aý 100 % způsobilých výdajů. Podpora je poskytována formou de minimis.
Minimální velikost projektu je 50 tis. Kč.

Finanční alokace programu
Celková alokace pro PRV je 4 571,2 mil. EUR. V níže uvedené tabulce je vidět rozdělení
alokace PRV do os, priorit a opatření. Jsou zde uvedeny všechny osy, tj. včetně těch, kam
nemohou obce předkládat projekty. Důvodem je ukázat, jak jsou rozděleny prostředky
v rámci programu. Dále jsou zde také alokace vybraných priorit a opatření, ve kterých
mohou předkládat projekty obce. V posledním sloupci je uveden podíl zasmluvněných
finančních prostředků os / priorit k 3.9.2009.

Tabulka 9: Finanční alokace Programu rozvoje venkova

PO

Název priority

I.

Zlepšení
konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví

I. 1. 2

Investice do lesů

II.

Zlepšování životního
prostředí a krajiny

Celkové
veřejné výdaje
(EU + národní)

Celkové
soukromé
zdroje

Celkové zdroje

a

b

a+b

Zasmluvněná
alokace
k 31.5.2009
(%)

840 522 497

480 208 715

1 320 731 211

NR

85 144 929

51 086 958

136 231 886

NR

1 945 738 851

0

1 945 738 851

NR

III.

Kvalita života ve
venkovských oblastech
a diverzifikace
hospodářství venkova

635 553 634

406 983 618

1 042 537 253

NR

III. 2.1

Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a
služby

247 865 917

100 788 000

348 653 918

NR

III. 2.2

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

57 199 827

2 542 215

59 742 042

NR

III. 3.1

Vzdělání a informace

12 711 073

0

12 711 073

NR
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IV.

Leader

V.

Technická pomoc

Celkem

175 969 147

68 221 885

244 191 033

NR

18 019 240

0

18 019 240

NR

3 615 803 370

955 141 218

4 571 217 588

NR

V současné době nejsou k dispozici dokumenty pro stanovení vyčerpanosti jednotlivých os, opatření
ani programu jako celku.
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3 Relevance, realizovatelnost a financovatelnost
jednotlivých projektových záměrů
V následujících podkapitolách jsou stručně popsány a analyzovány významné parametry
jednotlivých projektových záměrů identifikovaných v předchozí části studie v rámci
pasportizace projektových záměrů. Cílem je předložit odborné vyhodnocení jednotlivých
záměrů, které napomůže při rozhodování, které projekty je vhodné zařadit do akčního
plánu (tzn. které mají nejvyšší časovou prioritu) a jakým způsobem je realizovat a
financovat. Analýza vychází z expertního hodnocení zpracovatele studie a promítají se do
ní rovněž diskuse se zástupci města a jeho partnerů, které probíhaly během zpracování
studie.
Analýza se zaměřuje na 3 základní parametry jednotlivých projektových záměrů:

relevance projektového záměru – soulad projektového záměru s reálnými potřebami
města (identifikovanými mj. v socioekonomické analýze města), přínos projektu ve
srovnání s jeho nákladností a organizační náročností,

realizovatelnost projektového záměru – organizační náročnost projektového záměrů
při jeho přípravě a realizaci (např. řešení majetkových vztahů, nutnost spolupráce
s dalšími subjekty, právní náležitosti přípravy a realizace větších investičních akcí atd.),

financovatelnost projektového záměru – reálnost zajištění dostatečných finančních
prostředků z rozpočtu města, případně ze strukturálních fondů EU či dalších dotačních
titulů (zde jsou využity závěry předchozí analýzy dotačních titulů) s ohledem na finanční
náročnost projektů, obsahový soulad s podmínkami jednotlivých operačních programů a
dotačních titulů, strukturu a časování výzev z odpovídajících operačních programů a
dalších možných zdrojů financování.
Vyhodnocení projektových záměrů a z něj vyplývající doporučení podle těchto parametrů
je obsaženo v tabulkové podobě v následujících třech podkapitolách a odráží se v akčním
plánu, který je závěrečným výstupem celé studie.

3.1 Relevance projektových záměrů
V následující tabulce je provedeno vyhodnocení relevance jednotlivých projektových
záměrů.
Tabulka 10: Vyhodnocení relevance projektových záměrů
Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Výstavba sportovní haly

Krytá sportovní hala patří k zařízením, které ve městě
chybí a které obyvatelé města velikosti Budyně nad Ohří a
jejího okolí současně jsou schopni dostatečně využívat.
Vzhledem k tomu, že podobné zařízení chybí i místní
základní škole, nabízí se společné využití haly pro žáky
školy i širší veřejnost. Z tohoto důvodu je projekt
relevantní a má vysokou časovou prioritu realizace.
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Vybudování vnějšího
sportoviště

Dosud chybějící venkovní sportoviště pro návštěvníky
města a regionu může mít obdobné využití jako krytá
sportovní hala, tedy může být využíváno obyvateli města a
jeho okolí, návštěvníky města a rovněž žáky základní školy.
Z tohoto důvodu má projekt vysokou relevanci i časovou
prioritu realizace.

Rekonstrukce stávajících
sportovišť

V současné době je několik sportovišť umístěno v blízkosti
fotbalového hřiště. Sportoviště jsou v částečně
nevyhovujícím, nikoli však havarijním stavu. Oprava a
modernizace sportovišť a zejména přístavba šaten a
sociálního zařízení zvýší využitelnost sportovišť, nicméně
se nejedná o akutní a nezbytnou akci. Z tohoto důvodu je
projekt relevantní a má střední časovou prioritu realizace.

Umělá ledová plocha

Umělá venkovní ledová plocha je zařízení, které je
poptáváno řadou obyvatel města a jeho okolí. V okolních
menších městech a obcích obdobné zařízení neexistuje,
poptávku však zatím poměrně dobře uspokojují zimní
stadiony v okolních větších městech (zejména Roudnice
nad Labem a Litoměřice). Z tohoto důvodu má projekt
aktuálně spíše nízkou relevanci a jeho realizace by tudíž
měla proběhnout ve středně- až dlouhodobém horizontu a
na základě podrobnější analýzy skutečné poptávky po
takovém zařízení.

Rekonstrukce budovy základní
školy

Budova základní školy byla teprve v posledních letech
dílčím způsobem rekonstruována. Objekt však vyžaduje
zásadní rekonstrukci fasády, střechy, oken (ta jsouč asto
v havarijním stavu), rozvodů a osvětlení a rovněž vestavbu
podkrovních prostor (z kapacitních důvodů) a výtahů
(dosud je objekt školy plně bariérový). Tyto aktivity mají
vzhledem k tomu, že škola slouží žákům města i okolních
obcí, posiluje městotvornou funkci Budyně nad Ohří a je
centrem řady komunitních aktivit, vysokou relevanci.
Vysokou časovou prioritu má zejména zateplení budovy,
výměna oken a instalace výtahů.

Rekonstrukce školní jídelny

Podobně jako škola vyžaduje rekonstrukci také budova
školní jídelny. Její technický stav je v řadě parametrů
nevyhovující (střecha, staré rozvody, zastaralé technologie
v kuchyni), nikoli však havarijní. Budova dále na rozdíl od
školy slouží „pouze“ žákům a učitelům. Z tohoto důvodu
má projekt střední relevanci i časovou prioritu.
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Bytové domy v majetku města poskytují bydlení několika
stovkám obyvatel, a to včetně sociálního bydlení. Část
bytových domů je postavena soudobou panelovou
Rekonstrukce bytových domů – technologií, která je v současnosti zastaralá či dokonce
panelové domy
technicky nevyhovující. Objekty mimoto vykazují vysokou
energetickou náročnost. Z těchto důvodů má projekt
vysokou relevanci i časovou prioritu realizace, a to zvláště
v případě výměny oken, rozvodů a zateplení domů.
Bytové domy v majetku města poskytují bydlení několika
stovkám obyvatel, a to včetně sociálního bydlení. Také ta
část bytových domů, které jsou zděné, je v současnosti
zastaralá či dokonce technicky nevyhovující (střecha,
Rekonstrukce bytových domů –
komíny). Objekty mimoto vykazují nadprůměrnou
cihlové domy
energetickou náročnost, byť nižší než v případě domů
panelových. Z těchto důvodů má projekt vysokou relevanci
i časovou prioritu realizace, a to zejména v případě
výměny oken a opravy střechy.
Knihovna v současné době ve městě chybí. Město přitom
obsluhuje i obyvatele okolních venkovských obcí, má
základní školu a žije tu kolem 2 tisíc obyvatel. Jeden
z domů v majetku města je v současné době bez využití a
Přestavba objektu na veřejnou
jeho přestavba na knihovnu (a současně i komunitní a
knihovnu
volnočasové centrum) se jeví jako účelná akce. Služby
knihovny nyní částečně supluje základní škola, případně
některá další menší zařízení. Z tohoto důvodu má projekt
zřejmou relevanci, jeho realizace však není akutní.

Rekonstrukce domu č.p. 66
Mírové náměstí

Současné prostory městského úřadu jsou pro potřeby
správy města s pověřením II. stupně poměrně malé.
Sousední dům je rovněž v majetku města a aktuálně
postrádá smysluplné využití. Proto je projekt relevantní a
má vysokou časovou prioritu realizace. Kromě vybudování
dalších kanceláří a prostor pro technické zázemí a
archivaci dokumentů se v objektu nabízí také zřízení
malého městského informačního centra, které město nyní
nemá.

Obnova hřbitovních zdí

Hřbitovní zdi u všech 3 městských hřbitovů vykazují
nevyhovující technický stav. Některé části zdí jsou mírně
pobořené, zdi však víceméně plní svou funkci. Postupná
obnova zdí je však nezbytná, měla by však probíhat spíše
průběžně a dlouhodobě. Projekt má proto vysokou
relevanci a měl by být realizován dlouhodobě (každý rok
některá část zdí).
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Rekonstrukce domu č. p. 141
na ubytovnu

Ve městě v současné době není žádné ubytovací zařízení,
které by mohli využívat návštěvníci města či regionu,
případně někteří pracovníci místních firem. Vzhledem
k velikosti města je obtížné rozhodnout, zda by podobné
zařízení bylo možné ve městě na komerční bázi
provozovat, ať by již bylo provozovatelem město, nebo
případný nájemce. Každopádně by se však mělo jednat o
zařízení s menší kapacitou a spíše se základním vybavením
(např. standard **). Ve městě existují objekty v majetku
města, který by bylo možné adaptovat na ubytovací
zařízení. Vzhledem k nejasné poptávce má však projekt
spíše nízkou relevaci a tedy i časovou prioritu. Jeho
realizaci je možné doporučit až po důkladném průzkumu
potenciální poptávky.

Revitalizace vodních ploch –
vodní plocha Písty

Na území města se nachází několik vodních ploch, které
jsou slepými rameny řeky Ohře. Tyto plochy mají
významnou funkci v krajině – slouží zejména jako retenční
nádrže snižující riziko záplav. V případě vodní plochy Písty
je třeba provést revitalizaci, zejména odbahnění, vyčištění
dna a úpravu hráze. Vzhledem k aktuálnosti problému
záplav (v dané lokalitě k nim dochází zhruba každý druhý
rok) je nezbytné revitalizaci této vodní plochy provést.
Projekt má tedy vysokou relevanci i časovou prioritu.

Revitalizace vodních ploch –
rybníky Břežany a Nížebohy

Na území města se nachází několik vodních ploch, které
jsou slepými rameny řeky Ohře. Tyto plochy mají
významnou funkci v krajině – slouží zejména jako retenční
nádrže snižující riziko záplav. V případě vodních ploch
Nížebohy a Břežany bude třeba provést jejich revitalizaci.
Stav těchto ploch je však lepší než v případě vodní plochy
Písty. Z tohoto důvodu má projekt vysokou relevanci, ale
střední časovou prioritu realizace.

Vybudování příměstského
parku

Ve městě v současné době chybí větší plocha zeleně
využitelné pro rekreaci, vycházky a volný čas. Vzhledem
k velikosti města je potřeba vybudování takové zóny
adekvátní. Za intravilánem města se nachází pozemek,
který by k tomu byl vhodný a který je také k rekreaci
určen územně-plánovací dokumentací. Projekt má vysokou
relevanci i časovou prioritu realizace.
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Některé místní části Budyně nad Ohří dosud postrádají
splaškovou kanalizaci. Tu lze řešit buď odkanalizováním
těchto částí, nebo vybudováním příjezdu k septikům u
Likvidace splaškových a
jednotlivých domů. Vzhledem k tomu, že takové řešení je
dešťových vod z místních částí nezbytný předpoklad moderního bydlení, má projektový
záměr vysokou relevanci. Provoz kanalizace by však byl
vzhledem k aktuálním výkupním cenám pro obyvatele
drahý, tzn. projekt má nyní nízkou prioritu.
Stav řady místních komunikací a chodníků ve městě,
zejména v místních částech, vyžaduje provést jejich
zásadní rekonstrukci, a to i s ohledem na bezpečnost
Obnova místních komunikací a silničního provozu. Vzhledem k vysokému počtu takových
chodníků
komunikací je zřejmé, že je nelze zrekonstruovat všechny
najednou. Projekt je vysoce relevantní, doporučit však lze
postupnou, selektivní rekonstrukci jednotlivých komunikací
a chodníků.

Obnova vycházkových tras

Projekt by pomohl vyřešit dlouhodobě neuspokojivý stav
možností každodenní rekreace pro obyvatele města,
případně i pro jeho návštěvníky, a dále by zlepšil
průchodnost okolní krajiny. Proto má vysokou relevanci i
časovou prioritu realizace, byť jednotlivé trasy bude nutné
pravděpodobně realizovat postupně a selektivně.

Obnova kulturních památek

Dlouhodobá zanedbanost kulturních památek je obecným
problémem českých měst. Budyně nad Ohří se týká jen
částečně, protože řada památek již v nedávné minulosti
rekonstrukcí prošla. Na rekonstrukci však stále čeká
zejména kostel sv. Václava a některé objekty v areálu
hradu. Jejich rekonstrukce je z hlediska potřeb města a
jeho obyvatel středně relevatní a má také střední časovou
prioritu.

Turistický informační a
naváděcí systém

Cestovní ruch není v kontextu některých okolních měst
(Litoměřice, Libochovice, Terezín atd.) významným
odvětvím pro ekonomiku města. Proto je třeba upřít
aktivity města spíšek drobnějším, méně nákladným
projektům, které zvýší atraktivitu města z hlediska jeho
základní vybavenosti pro cestovní ruch. Takovým
projektem je i instalace informačního a naváděcího
systému. Projekt je tudíž vysoce relevantní a má vysokou
časovou prioritu realizace.
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Obnova budovy zdravotního
střediska

Zdravotní středisko ve městě slouží i obyvatelům okolních
obcí a má tedy významnou městotvornou funkci. Technický
stav budovy je zastaralý (i když ne havarijní), budova má
vysokou energetickou náročnost, a je tedy třeba jej
zrekonstruovat. Z tohoto důvodu je projekt vysoce
relevantní a má vysokou prioritu realizace. To platí
zejména o zateplení objektu a výměně oken, což by vedle
zlepšení technického stavu budovy přineslo i žádoucí
energetické úspory.

Vybudování veřejného
tábořiště

Výstavba veřejného tábořiště je dalším z
„nízkonákladových“ záměrů v oblasti cestovního ruchu.
Cílem je posílit potenciál města především v oblasti
vodácké turistiky, která může být vzhledem k poloze na
řece Ohři pro město významná. Projekt má tedy vysokou
relevanci, avšak má smysl jej realizovat jen jako součást
širšího záměru na vybudování vodácké infrastruktury (tedy
ve spolupráci s dalšími městy a obcemi).

Budova sokolovny má potenciál být místem setkávání
obyvatel, kde budou lokalizované různorodé drobné služby
Rekonstrukce budovy
a akce. Využití budovy však brání její technický stav i
sokolovny na víceúčelové
nemožnost využít ji reálně jinak než pro pohybové aktivity.
kulturní zařízení a společenský Rekonstrukce budovy (vč. změny jejího dispozičního
dům
řešení) na víceúčelové zařízení je v podmínkách města s 2
tisíci obyvateli jednou z hlavních priorit a má vysokou
relevanci.

Rekonstrukce budovy kina

Budova kina v současnosti představuje jeden
z nejvýznamnějších problémů města. V současné době není
využívána jednak proto, že po promítání filmů není ve
městě dostatečná poptávka vzhledem k jeho velikosti a
nabídce konkurenčních sálů v okolních větších městech, a
jednak proto, že objekt není (a pravděpodobně dlouho
nebude) ve vlastnictví města. Z těchto důvodů je
projektový záměr rekonstrukce zatím spíše v ideové rovině
a má relativně nízkou relevanci i časovou prioritu.

Rekonstrukce prostranství a
oprava drobných ostatních
nemovitostí ve vlastnictví
města

Některá menší prostranství a menší objekty ve městě mají
aktuálně zanedbaný technický či estetický stav. To se týká
také části městského mobiliáře. Rekonstrukce je v tomto
případě poměrně málo nákladnou investicí s relativně
významným a rychlým efektem. Proto má projekt vysokou
relevanci i časovou prioritu.
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Název projektového záměru

Relevance projektového záměru

Revitalizace brownfields v
soukromém majetku

Několik větších ploch v soukromém majetku ve městě je
nyní bez smysluplného využití. Jejich lepšímu funkčnímu
(zvláště komerčnímu) využití brání mj. zchátralost
některých objektů a prostranství. Zanedbané brownfields
snižují i estetickou hodnotu města. Projekt má proto
vysokou relevanci i časovou prioritu, jeho realizaci však
komplikuje různorodá vlastnická struktura i různé zájmy
jednotlivých majitelů pozemků a budov.

3.2 Realizovatelnost projektových záměrů
V následující tabulce
projektových záměrů.

je

provedeno

vyhodnocení

realizovatelnosti

jednotlivých

Tabulka 11: Vyhodnocení realizovatelnosti projektových záměrů
Název projektového záměru

Realizovatelnost projektového záměru

Výstavba sportovní haly

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město s případnou
participací základní školy (zřízené městem).

Vybudování vnějšího
sportoviště

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město s případnou
participací základní školy (zřízené městem).

Rekonstrukce stávajících
sportovišť

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město s případnou
participací základní školy (zřízené městem).

Umělá ledová plocha

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Rekonstrukce budovy základní
školy

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat základní škola (zřízená městem)
s podporou města.

Rekonstrukce školní jídelny

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat základní škola (zřízená městem)
s podporou města.
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Název projektového záměru

Realizovatelnost projektového záměru

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Rekonstrukce bytových domů –
Projekt může realizovat samo město, případně za
panelové domy
asistence obyvatel domu (nájemníků).
Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Rekonstrukce bytových domů –
Projekt může realizovat samo město, případně za
cihlové domy
asistence obyvatel domu (nájemníků).
Přestavba objektu na veřejnou Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
knihovnu
Projekt může realizovat samo město.
Rekonstrukce domu č.p. 66
Mírové náměstí

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Obnova hřbitovních zdí

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Rekonstrukce domu č. p. 141
na ubytovnu

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Revitalizace vodních ploch –
vodní plocha Písty

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Revitalizace vodních ploch –
rybníky Břežany a Nížebohy

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Vybudování příměstského
parku

Projekt je z organizačního hlediska náročný. Plocha, kde
by mohl park vzniknout, není v majetku města. Před
realizací projektu tedy bude nezbytné pozemky vykoupit
nebo jinak zajistit jejich využití pro příměstský park.

Likvidace splaškových a
Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
dešťových vod z místních částí Projekt může realizovat samo město.
Obnova místních komunikací a Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
chodníků
Projekt může realizovat samo město.

Obnova vycházkových tras

Projekt je z organizačního hlediska obtížně realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město ve spolupráci
s Mikroregionem Budyňsko, jehož je město členem, avšak
významným problémem je roztříštěné vlastnictví pozemků.
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Název projektového záměru

Realizovatelnost projektového záměru

Obnova kulturních památek

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat Nadace - Historické a kulturní
dědictví regionu města Budyně nad Ohří, jejímž je město
členem.

Turistický informační a
naváděcí systém

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Obnova budovy zdravotního
střediska

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Vybudování veřejného
tábořiště

Projekt je z organizačního hlediska obtížně realizovatelný.
Plocha, kde by mohlo být tábořiště postaveno, je v ÚPD
pro tento účel určena, není však zcela v majetku města.
Pro realizaci projektu je navíc potřebná dohoda s dalšími
městy a obcemi na toku řeky Ohře tak, aby infrastruktura
pro vodáckou turistiku vznikla na celém využitelném toku
řeky koordinovaně.

Rekonstrukce budovy
sokolovny na víceúčelové
kulturní zařízení a společenský
dům

Projekt je z organizačního hlediska obtíženě
realizovatelný. Projekt může realizovat samo město ve
spolupráci s Nadací - Historické a kulturní dědictví regionu
města Budyně nad Ohří, jejímž je město členem.

Rekonstrukce budovy kina

Projekt je z organizačního hlediska velmi obtížně
realizovatelný. Objekt kina je v majetku Čs. filmu. Město
již dlouho neúspěšně jedná o převodu budovy.

Rekonstrukce prostranství a
oprava drobných ostatních
nemovitostí ve vlastnictví
města

Projekt je z organizačního hlediska snadno realizovatelný.
Projekt může realizovat samo město.

Revitalizace brownfields v
soukromém majetku

Projekt je z organizačního hlediska velmi obtížně
realizovatelný, a to vzhledem k roztříštěnosti vlastnické
struktury brownfields a k různým zájmům a plánům
jednotlivých vlastníků.
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3.3 Financovatelnost projektových záměrů
V následující tabulce
projektových záměrů.

je

provedeno

vyhodnocení

financovatelnosti

jednotlivých

Tabulka 12: Vyhodnocení financovatelnosti projektových záměrů
Název projektového záměru

Financovatelnosti projektového záměru

Výstavba sportovní haly

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
třeba podat žádost o dotaci. Jako vhodné se jeví například
dotační tituly ČEZ, Ministerstva financí ČR nebo MŠMT ČR.

Vybudování vnějšího
sportoviště

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města, nabízí se
však možnost využít žádosti o dotaci. Jako vhodný se jeví
například dotační titul ČEZ.

Rekonstrukce stávajících
sportovišť

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města. Vzhledem
k tomu, že půjde převážně o obnovu stávajících objektů,
pravděpodobně ani nebude možné najít vhodný dotační
titul.

Umělá ledová plocha

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města.
V dlouhodobé časovém horizontu, kdy má být projekt
realizován, bude možné případně uvažovat i o dotaci
z externích zdrojů.

Rekonstrukce budovy základní
školy

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
třeba alespoň na část aktivit podat žádost o dotaci. Jako
vhodný se jeví například OP Životní prostředí (aktivity
týkající se snižování energetické náročnosti), případně ROP
Severozápad (zde je ale vysoké procento vyčerpanosti
finančních prostředků a současně i velká poptávka po
dotacích).

Rekonstrukce školní jídelny

Projekt lze jen částečně realizovat z rozpočtu města.
Proto je třeba podat na část aktivit žádost o dotaci. Jako
vhodný se jeví např. ROP Severozápad, kde je však značná
část prostředků již vyčerpána. V budoucnosti tedy bude
pravděpodobně nutné nalézt jiný dotační titul.

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
Rekonstrukce bytových domů –
třeba podat žádost o dotaci např. ze státního programu
panelové domy
„Nový panel“ (dotace na úroky z úvěru).
Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
Rekonstrukce bytových domů –
třeba podat žádost o dotaci např. ze státního programu
cihlové domy
„Zelená úsporám.“
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Název projektového záměru

Financovatelnosti projektového záměru

Projekt lze jen částečně realizovat z rozpočtu města.
Proto je třeba podat na část aktivit žádost o dotaci. Jako
Přestavba objektu na veřejnou
vhodný se jeví např. ROP Severozápad, kde je však značná
knihovnu
část prostředků již vyčerpána. V budoucnosti tedy bude
pravděpodobně nutné nalézt jiný dotační titul.
Rekonstrukce domu č.p. 66
Mírové náměstí

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města,
pravděpodobně se ani nepodaří najít vhodný dotační titul.

Obnova hřbitovních zdí

Projekt lze financovat převážně z rozpočtu města. Pro
rychlejší obnovu většího počtu částí hřbitovních zdí lze
využít dotaci například z Programu obnovy venkova.

Rekonstrukce domu č. p. 141
na ubytovnu

Projekt lze jen částečně financovat z rozpočtu města.
Bude tedy třeba najít vhodný dotační titul. Aktuálně se
jako vhodná možnost jeví program České centrály
cestovního ruchu, případně ROP Severozápad (kde jsou
ovšem vzhledem k vysoké poptávce jen omezené finanční
zdroje).

Revitalizace vodních ploch –
vodní plocha Písty

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
třeba alespoň na část aktivit podat žádost o dotaci. Jako
vhodný se jeví například OP Životní prostředí.

Revitalizace vodních ploch –
rybníky Břežany a Nížebohy

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Proto je
třeba alespoň na část aktivit podat žádost o dotaci. Jako
vhodný se jeví například OP Životní prostředí.

Vybudování příměstského
parku

Projekt lze částečně financovat z rozpočtu města. Je však
vhodné pokusit se získat alespoň na část aktivit dotaci.
Aktuálně by bylo možné počítat s prostředky strukturálních
fondů EU, v době pravděpodobné realizace však bude
nutné možnosti financování opětovně prověřit.

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města.
Likvidace splaškových a
V dlouhodobém časovém horizontu, kdy má být projekt
dešťových vod z místních částí realizován, tedy bude nutné zajistit dotaci z externích
zdrojů.
Projekt je možné postupně realizovat z prostředků města.
Vzhledem k tomu, že půjde převážně o obnovu stávajících
Obnova místních komunikací a objektů, pravděpodobně ani nebude možné najít vhodný
chodníků
dotační titul. Případnou dotaci bude možné získat pouze
v případě, že rekonstrukce dané komunikace bude
zahrnovat například zvýšení bezpečnosti chodců apod.
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Název projektového záměru

Financovatelnosti projektového záměru

Obnova vycházkových tras

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města. Aktuálně
se nejeví reálné získání dotace z externích finančních
zdrojů, je však možné, že v době, kdy bude realizace před
zahájením, se takové zdroje podaří najít.

Obnova kulturních památek

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města. Aktuálně
se nejeví reálné získání dotace z externích finančních
zdrojů (např. příslušné oblasti podpory OP jsou převážně
vyčerpané a je zde vysoká poptávka ze strany žadatelů).
Je však možné, že v době, kdy bude realizace před
zahájením, se vhodný zdroj podaří najít.

Turistický informační a
naváděcí systém

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města. Případné
externí zdroje financování jsou aktuálně málo dostupné a
aktivity projektu by bylo nutné z hlediska způsobilosti
výdajů značně upravit.

Obnova budovy zdravotního
střediska

Projekt lze financovat jen částečně z rozpočtu města.
Proto je třeba alespoň na část aktivit podat žádost o
dotaci. Jako vhodný se jeví například OP Životní prostředí
(aktivity týkající se snižování energetické náročnosti),
případně ROP Severozápad (zde je ale vysoké procento
vyčerpanosti finančních prostředků a současně i velká
poptávka po dotacích).

Vybudování veřejného
tábořiště

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města.
V dlouhodobém časovém horizontu, kdy má být projekt
realizován, bude možné případně uvažovat i o dotaci
z externích zdrojů (je však pravděpodobné, že takový
zdroj bude obtížné najít).

Rekonstrukce budovy
sokolovny na víceúčelové
kulturní zařízení a společenský
dům

Projekt nelze financovat pouze z rozpočtu města. Jako
vhodné dotační tituly se jeví např. ROP Severozápad nebo
financování z offsetového programu investora, který bude
ve městě stavět fotovoltaickou elektrárnu.

Rekonstrukce budovy kina

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města.
V dlouhodobém časovém horizontu, kdy má být projekt
realizován, bude možné případně uvažovat i o dotaci
z externích zdrojů.

Rekonstrukce prostranství a
oprava drobných ostatních
nemovitostí ve vlastnictví
města

Projekt lze financovat pouze z rozpočtu města. Na některé
aktivity lze případně využít externích zdrojů financování
(zvláště v případě rekonstrukce objektů na jiný než
dosavadní účel, v případně snížení energetické náročnosti
budov apod.).
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Financovatelnosti projektového záměru

Revitalizace brownfields v
soukromém majetku

Projekt je nutné financovat ze soukromých zdrojů.
Vzhledem k finanční náročnosti jednotlivých aktivit bude
nezbytné využít externích dotačních titulů.
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