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Vyhlášení 26. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace – příloha č. 2 

 
VRR 28.3. 2013 

 
Č. tisku: 759/2013 

 
Příloha č. 2 
 
Text výzvy pro oblast podpory 1.5 v rámci 26. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad 

 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 
 

vyhlašuje 
 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
 

v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se 
Prioritní osy 1 – Dostupnost center,  

Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací 
 
 

Číslo výzvy: 05/2013/1.5 
 

Program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
 
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center 
 
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací 
 
Alokace výzvy: 54 068 000 Kč

1
 

 
Procentní struktura financování projektů dle jednotlivých zdrojů

2
: 

 
Projekty obcí, organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi a dobrovolných svazků obcí: 

 

RR = 85 % 
Žadatel 
= 15 %  

(vlastní podíl) 

 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt:  500 000,- Kč 
Pro obce do 500 obyvatel činí minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 
5 000 000,- Kč. 
 
Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: 10 000 000,- Kč 
 
Termíny výzvy:  
 
Datum vyhlášení výzvy: 26. 4. 2013 
 
Zahájení příjmu žádosti: 26. 4. 2013 
  
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2013 12:00 hod   

                                                 
1
 Alokace přepočtena dohadem směnného kurzu ve výši 28 Kč/1€. 

2
 Tuto procentní strukturu je povinen žadatel dodržet jako minimální. Podíl žadatele může přesáhnout  doporučenou mez, avšak 

dotace RR NUTS II Jihozápad nesmí tuto hranici přesáhnout. 
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Všechny žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty.  
 
Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ:  říjen 2013 
 
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2015 
 

Vymezení způsobilých žadatelů:  

 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění  pozdějších předpisů 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi podle § 23 a dalších zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

 Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Zaměření kola výzvy:  

Specifickým cílem oblasti podpory je napojení rozvojových ploch na silniční síť, zvýšení bezpečnosti 

dopravy v obcích a propojení částí obcí 

 

V rámci oblasti podpory 1.5 je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: 

 Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových 

rozvojových ploch 

 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti 

dopravy 

 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zlepšení dostupnosti 

částí obcí  

 Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě 

Výstupem projektů budou nové popř. rekonstruované místní komunikace, v rámci nichž bude možné 

realizovat také bodové závady (např křižovatky, přejezdy, mosty). Bodové závady však nebudou v 

rámci této výzvy posuzovány samostatně ale jako součást místní komunikace. 

V oblasti intervence 1.5 nebudou podporovány projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a 

běžná a souvislá údržba místních komunikací. 

 
Místo předkládání žádostí:  

Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor implementace 

programu: 

 

Územní odbor implementace programu České Budějovice 
Oddělení administrace žádostí 
Jeronýmova 1750/21 
370 01 České Budějovice 
 
Územní odbor implementace programu Plzeň 

Oddělení administrace žádostí 
Poděbradova 2842/1 

301 00 Plzeň  
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Obálka s žádostí musí  obsahovat: 
 

1. 2 x tištěnou verzi žádosti (výtisk Benefit7); tištěný výstup elektronické verze žádosti bude 
pevně spojen, poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem  
(v tomto případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému 
zástupci); 

 
2. 2 x přílohy žádosti (viz. Příručka pro žadatele 1.5, obsahující podrobnosti k jednotlivým         

přílohám); přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v žádosti a podle 
tohoto seznamu seřazené, pokud mají přílohy více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny, 
na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy jsou v jednom 
vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií, v druhém vyhotovení postačují prosté kopie.  

Vlastní obálka musí být řádně zalepena, s přelepením spoje samolepkou  s podpisem, případně  

i razítkem žadatele přes spoj a výrazným nápisem „neotvírat“. Na obálce musí být připevněn 

identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7. 

Současně s žádostí přinese žadatel předávací protokol ve dvou pare (vzor ke stažení na www.rr-

jihozapad.cz). Předávací protokol není přiložen do obálky, žadatel jej předkládá samostatně. 

 
Další informace: 

Eliminační hranice v rámci věcného hodnocení pro projekty, které mohou být podpořeny, je 60 %. 

Součástí Usnesení o schválení výběru projektů k realizaci Výborem Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad může být také seznam náhradních projektů. 

Finanční alokace může být v průběhu výzvy navýšena o případné disponibilní prostředky a v důsledku 

toho může dojít k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu.  

Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů včetně dokumentace  
k výzvě jsou blíže uvedeny na internetové stránce www.rr-jihozapad.cz. 
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