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Výzva č. 52 – OP 4.1 Budování a rozvoj 
atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Výzva je zaměřena na projekty v:.
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj 
atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 
2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 
2014, 12:00 hodin

Výzva č. 53 – OP 4.3 Podpora marketingu a 
tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Výzva je zaměřena na projekty v: 
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu
Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a 
tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 
2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 
2014, 12:00 hodin

Zájem o dotace z ROP Severozápad je 
velký. Ve výzvách uzavíraných na konci 
loňského roku se v ROP Severozápad sešly 
projektové žádosti za přibližně 6,7 miliardy 
korun. Prakticky ve všech oblastech podpory, 
pro které byly vyhlášeny výzvy k předkládání 
projektů, objem požadovaných dotací výrazně 
přesahuje množství peněz, které je pro podporu 
daného typu projektů k dispozici. K rozdělení 
mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského 
kraje má ROP Severozápad připraveno 5,3 
miliardy korun. „Je jasné, že nebude možné 
uspokojit všechny žadatele, ale pro ROP 
Severozápad je tento převis na straně zájemců 
dobrou zprávou. Podpořeny budou nejlépe 
hodnocené projekty. Zároveň se potvrdily naše 
předpoklady a výstupy z šetření absorpční 
kapacity,“ uvedl předseda Regionální rady Petr 
Navrátil.  

Například střední a malá města požádala v 
rámci Oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst o 1,3 
miliardy korun. Malé obce předložily v Oblasti 
podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické 
infrastruktury projekty zaměřené na zlepšení 
fyzické infrastruktury za přibližně 630 milionů. 
Do výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj 
dopravní infrastruktury regionálního a 
nadregionálního významu pak byly podány 
žádosti za téměř 2,8 miliardy korun (včetně 
samostatné výzvy pro obchvaty). 

 O 628 milionů korun požádali předkladatelé 

projektů zaměřených na rozvoj dopravní 
obslužnosti regionu. 

   V Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti 
lidských zdrojů eviduje úřad žádosti za 900 
milionů (včetně výzvy pro oblast školství). O 
dalších 480 milionů pak požádala statutární 
města, která předložila dílčí projekty spadající 
do integrovaných plánů rozvoje. Uvedené 
finanční částky představují objem prostředků, 
který žadatelé chtějí prostřednictvím ROP 
Severozápad získat z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (podrobné informace o 
finančních objemech v jednotlivých oblastech v  
tabulce na str. 2).

   Projektové žádosti nyní procházejí kontrolou 
přijatelnosti a formálních náležitostí. Následně 
budou projektům losováním přiřazeni externí 
hodnotitelé, kteří je posoudí a obodují. Právě 
bodové hodnocení bude podkladem pro 
rozhodnutí Výboru Regionální rady o přidělení 
dotace. „Po obnovení činnosti ROP SZ byly 
příjemcům ve velmi krátkém čase proplaceny 
prakticky všechny dotace, které jim operační 
program dlužil, tedy více než 3 miliardy korun. 
Tím jsme splnili hlavní cíl, který si Regionální 
rada vytkla. Aktuální zájem žadatelů o podporu 
z ROP Severozápad je jasným signálem toho, 
že obnova operačního programu úspěšně 
pokračuje a přes všechny problémy, které ROP 
měl, je stále pro města a obce z Ústeckého a 
Karlovarského kraje zajímavým partnerem,“ 
uzavírá Petr Navrátil.

OD SVÉHO RESTARTU PŘIJAL ROP SZ 
PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI ZA VÍCE NEŽ 6,7 
MILIARD KORUN

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU 
SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Úřad Regionální rady 
Berní 2261/1 
400 01 Ústí nad Labem

tel: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Pracoviště Karlovy vary 
Závodní 379/84a 
(budova C Krajského úřadu 
Karlovarského kraje) 
360 06 Karlovy vary

tel: 354 222 624

AKTUÁLNÍ VÝZVY 
K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 
DO ROP SEVEROZÁPAD

mailto: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz
http://www.nuts2severozapad.cz/
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   Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon 
č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, který nahrazuje 
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení 
kontrolního řádu se uplatní vždy, nestanoví-li 
jiný právní předpis jinak. Instituty, které nejsou 
upraveny kontrolním řádem, se řídí obecnou 
úpravou správního řádu. Změny se dotknou 
projektů, u kterých bude kontrola zahájena po 
1. 1. 2014. Kontroly zahájené před 1. 1. 2014 
budou dokončeny podle právních předpisů 
platných v době jejich zahájení. Řídící orgán 
ROP SZ v současné době připravuje změny v 
dokumentaci, které budou příjemcům v 
průběhu měsíce ledna 2014 oznámeny formou 
Externího metodického pokynu.

   Úřad Regionální rady vydal Externí metodický 
pokyn č. 63 – Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek (zde). Cílem tohoto metodického 
pokynu je úprava Pokynů pro zadávání 
zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) v 
souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, která vychází ze 
zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., 
ze dne 10. 10. 2013, a která vstoupila v 
účinnost dne 1. 1. 2014.
   V souvislosti s účinností novely jsou všichni 
žadatelé a příjemci ROP Severozápad povinni 
od 1. 1. 2014 postupovat dle nově platných 
Pokynů pro zadávání zakázek. Platné Pokyny 
pro zadávání zakázek jsou přílohou č. 1 tohoto 
metodického pokynu.
Externí metodický pokyn č. 63 – Pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek je k dispozici 
(zde).

PODROBNÉ INFORMACE  O FINANČNÍCH 
OBJEMECH V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

V těchto dnech probíhá administrativní 
kontrola, tedy kontrola přijatelnosti a kontrola 
formálních náležitostí u projektů, které žadatelé 
podali v závěru loňského roku. Administrativní 
kontrolou musí projít všechny projektové 
žádosti, které jsou do ROP Severozápad 
podány. 
  V rámci kontroly přijatelnosti pracovníci 
příslušného územního pracoviště Úřadu 
Regionální rady posuzují, zda projekt do ROP 
Severozápad skutečně patří, splňuje všechny 
podmínky přijatelnosti a zda může být jeho 
realizace z tohoto operačního programu 
podpořena. Pokud je projekt ve shodě se 
zaměřením programu a splňuje podmínky 
přijatelnosti, následuje kontrola formálních 
náležitostí, při které pracovníci Úřadu 
Regionální rady zjišťují, zda projektová žádost 
obsahuje veškeré formální náležitosti. Kontrolu 
provádí vždy dva pracovníci oddělení 
administrace projektů Úřadu Regionální rady. 
Kontrolováno je nejen to, zda žadatel dodal 
všechny povinné přílohy žádosti, ale například 
také nastavení délky etap v rámci projektu. 
Pokud povinné údaje či formální podklady u 
projektu chybí, vyzve Úřad ve většině případů 
žadatele, aby je doplnil. Případné opravy 
chybných údajů je možné provádět pouze ve 
studii proveditelnosti či v dalších 
souvisejících povinných přílohách, v 
samotné projektové žádosti není možné po 
jejím podání provádět žádné opravy či 
doplnění.

V případě, že projekt neprojde kontrolou 
přijatelnosti, nebo u některých pochybení, 
například právě u povinně nastavené délky 
etap, kde není možné doplnění nebo změna 
podkladů, je z dalšího hodnocení vyřazen. Proti 
takovému rozhodnutí se může žadatel do pěti 
dnů od doručení oznámení o vyřazení projektu 
odvolat. Pokud tak učiní, je projekt opětovně 
zkontrolován pracovníky oddělení administrace 

projektů odlišnými od těch, kteří projekt 
původně kontrolovali a vedoucím příslušného 
oddělení, případně vedoucím příslušného 
Územního odboru realizace programu. V 
případě, že na základě provedení opětovné 
kontroly bude projekt vyhodnocen jako 
způsobilý k postupu do I. fáze bodového 
hodnocení, může být do procesu hodnocení 
vrácen.

PROBÍHÁ ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA 
PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

   Na kontrolu a hodnocení projektů, kterou 
provádí pracovníci Úřadu Regionální rady, 
navazuje hodnocení externími hodnotiteli. Ti 
jsou k projektům přiřazování formou losování za 
účasti notáře. Na základě jejich hodnocení pak 
vznikne seznam projektů v pořadí dle množství 
získaných bodů.  Ten je podkladem pro 
rozhodnutí Výboru Regionální rady, který 
schvaluje poskytnutí podpory pro nejlépe 
hodnocené projekty za dodržení minimální 
bodové hranice stanovené pro příslušnou oblast 
podpory.

ZMĚNY KONTROLNÍCH 
POSTUPŮ

NOVÝ EXTERNÍ 
METODICKÝ POKYN

Výzva Termíny výzvy 
Podíl ERDF - podané 
projektové žádosti

Podíl ERDF - alokace 
na výzvu

Naplnění 

alokace (%)

42. výzva - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu -  IPRM I. 19.9.2013 - 18.12.2013 163 815 220,54 350 781 408,00 46,70%

43. výzva - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM III. 19.9.2013 - 18.12.2013 316 445 330,59 478 980 000,00 66,07%

44. výzva - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 17.10.2013 - 29.11.2013 1 297 051 151,05 945 000 000,00 137,25%

45. výzva - 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 17.10.2013 - 15.11.2013 333 738 751,16 335 000 016,00 99,62%

46. výzva - 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 17.10.2013 - 15.11.2013 307 044 104,97 323 000 016,00 95,06%

47. výzva - 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 17.10.2013 - 29.11.2013 311 530 292,07 198 000 000,00 157,34%

48. výzva - 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 1.11.2013 - 18.12.2013 2 509 393 315,54 1 940 000 016,00 129,35%

49. výzva - 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství) 18.11.2013 - 20.12.2013 195 451 198,80 180 000 000,00 108,58%

50. výzva - 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 18.11.2013 - 20.12.2013 707 002 369,36 310 000 008,00 228,07%

51. výzva - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 18.11.2013 - 13.12.2013 632 427 200,48 239 000 016,00 264,61%

Celkem 6 773 898 934,56 5 299 761 480,00 127,82%

http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2013/12/ExMP_63_Pokyny_pro_zadavani_zakazek.pdf
http://www.nuts2severozapad.cz/wp-content/uploads/2014/01/p1_ExMP_63_Pokyny_pro_zadavani_zakazek.pdf
http://www.nuts2severozapad.cz/
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O HODNOTITELÍCH PROJEKTŮ ROZHODL LOS

   Žadatelé, kteří předložili projekty do ROP 
Severozápad v rámci nedávno uzavřených 
výzev, budou muset dodržet řadu přísných 
podmínek. Kromě těch v minulosti běžných, 
jako je například dodržení pokynů ROP SZ pro 
zadávání zakázek nebo pravidel pro zajištění 
udržitelnosti projektu, přibyly nově také 
podmínky spojené s takzvanou povinnou 
etapizací. Ta zjednodušeně řečeno znamená, 
že příjemce dotace musí určitou část 
prostředků, které pro realizaci projektu získá, 
proinvestovat v předem daném termínu. 

„Například u víceetapových  projektů z oblasti 
podpory 3.1 musí příjemce dvě procenta z 
rozpočtu projektu profinancovat už do konce 
července letošního roku. O tom, které projekty 
budou podpořeny, se rozhodne na přelomu 
dubna a května letošního roku. Jsme si vědomi 
toho, že je to krátký termín, ale touto 
podmínkou jsme budoucí příjemce zavázat 
museli,“ říká předseda Regionální rady Petr 
Navrátil. Obdobné podmínky pro etapizaci tak 
platí například i pro projekty z oblasti podpory 
1.2  Podpora revitalizace a regenerace malých

měst. Příjemci čerpající podporu v rámci této oblasti 
podpory musí profinancovat patnáct procent ze 
způsobilých výdajů projektu k 31. 7. 2014. 

   Důvodem je snaha Regionální rady minimalizovat 
ztráty z takzvaného automatického zrušení závazku, 
ke kterému dochází, pokud nejsou prostředky z 
operačního programu předloženy k certifikaci včas. 
„Pokud bychom povinnou etapizaci projektů 
nezavedli, bylo by tu existovalo  riziko, že příjemci 
předloží  u většiny projektů žádosti o platby po 
termínu, kdy je možné tyto prostředky ještě předložit 
k certifikaci v daném roce. V kombinaci se zdržením  
čerpání, které vzniklo, když byl ROP SZ pozastaven, 
a které samo o sobě znamená ztrátu, by to přineslo 
další zvýšení objemu prostředků, které nestihneme v 
Bruselu certifikovat,“ popisuje Petr Navrátil.

   Na dodržení etapizace projektů, tedy předložení 
monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu v daných 
termínech, bude Regionální rada a její úřad trvat. 
Nepředpokládá se, že budou v tomto směru 
povolovány jakékoli výjimky. „I když chápu, že 
například při průtazích ve výběrovém řízení se může 
příjemce dostat do situace, kdy bude mít s 
dodržením etapizace problém, předem říkám, že 
prostor pro změny a povolování výjimek tu nebude. 
Pokud má Výbor Regionální rady zachovat rovný 
přístup a neohrozit finanční řízení programu, musí 
být v tomto směru velmi přísný. Pokud bychom 
povolili změnu v etapizaci jen někomu, bylo by to 
nespravedlivé, pokud bychom ji povolili všem, 
znemožnilo by to řídit finanční toky a minimalizovat 
ztrátu ROP Severozápad,“ uzavírá Petr Navrátil.

ROP SEVEROZÁPAD BUDE TRVAT 
NA DODRŽENÍ ETAPIZACE PROJEKTŮ

Na Úřadu Regionální rady v Ústí nad Labem 
proběhlo 17. prosince 2013 přiřazení externích 
hodnotitelů pro projekty podané v rámci Výzev 
č. 42, 43 a 45. O tom, který hodnotitel bude 
bodovat konkrétní projekt, rozhodlo losování. 
Jednalo se o první takové losování v historii 
ROP Severozápad. Losování provedli vedoucí 
Územních odborů realizace programu za 
přítomnosti notáře. Kromě nich se ho zúčastnili 
také pracovníci Auditního orgánu Ministerstva 
financí ČR. Přípravě losování byl přítomen 
předseda Regionální rady Petr Navrátil, 
ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová 
a zástupci médií. „Samotné losování je 
neveřejné a výsledky losování nemohou být 
zatím zveřejněny. Je potřeba vyloučit možnost 
ovlivnění externích hodnotitelů například ze 
strany předkladatelů projektů,“ uvedl předseda 
Regionální rady Petr Navrátil.

Celkem proběhla čtyři samostatná losování. 
Po jednom losování v rámci Výzev č. 42 a 45.  
U Výzvy č. 43 byla připravena dvě samostatná 
losování, protože v rámci této výzvy byl podán 
investiční a neinvestiční projekt. Pro účely 
zajištění kvalitního hodnocení je přitom 
nezbytné, aby hodnocení projektů prováděli 
vždy experti, jejichž profesní zaměření 
odpovídá zaměření projektů. Okruh externích 
expertů se zaměřením na investiční (stavební) 
projekty je odlišný od okruhu externích expertů 
se zaměřením na neinvestiční projekty.

Pro účely losování byla využita dvě osudí. 
Do prvního osudí losující postupně vloží obálky

stejného formátu a typu s lístkem obsahujícím 
jméno, příjmení a kontaktní adresu experta z 
připraveného seznamu expertů relevantních pro 
hodnocení projektů z dané oblasti podpory a 
kola výzvy (v každé samostatné obálce vždy 
lístek s jedním jménem, příjmením a kontaktní 
adresou experta). Do druhého osudí losující 
postupně vloží obálky stejného formátu a typu 

s lístkem s registračním číslem a názvem projektu ze 
Seznamu přidělovaných projektů. Lístky s identifikací 
expertů a lístky s registračními čísly a názvy projektů 
budou jednotlivě vloženy do obálek stejného formátu 
a typu. O průběhu losování byl vyhotoven notářský 
zápis. Hodnotitelé obodují dané projekty. Na základě 
jejich hodnocení pak bude Výbor Regionální rady
rozhodovat o přidělení finanční podpory z ROPSZ.. 

http://europa.eu/index_cs.htm
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Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

Regionální operační program Severozápad 
od 11. prosince 2013 přijímá projekty spadající 
do oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a 
tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 
Příjem žádostí končí 22. ledna 2014 ve 12 
hodin. 

Projekty mohou řešit například vznik 
informačních a rezervačních systémů a 
vytvoření regionální sítě informačních center, 
podporu realizace marketingových akcí na 
podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství 
nebo i přípravu nových, zkvalitňování a 
rozšiřování existujících marketingových 
produktů cestovního ruchu. Žadateli v této 
oblasti podpory mohou být například kraje, 
města, obce, neziskové organizace nebo 
podnikatelské subjekty. 

Projekty je třeba předkládat na příslušném 
územním pracovišti Úřadu Regionální rady v 
Karlových Varech nebo v Ústí nad Labem. 
Bližší informace o výzvě k předkládání projektů 
jsou k dispozici zde.

PODPORA PRO PROJEKTY NA PODPORU MARKETINGU 
CESTOVNÍHO RUCHU

ROP TV - AKTUALIZOVANÝ YOUTUBE VIDEO KANÁL 

Sérii dvaceti nových videospotů uveřejnila 
Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad na svém YouTube kanálu. 
Čtyřminutové snímky vypovídají o úspěšných 
projektech z oblastí cestovního ruchu, 
vzdělávání nebo dopravní infrastruktury. 
Některé příspěvky navíc kromě nové grafiky 
obsahují také letecké záběry. Ty krásně 
vykreslují vhodně řešenou infrastrukturu města 
Loket nebo pohádkové scenérie s moderními 
železničními soupravami pro Ústecký a 
Karlovarský kraj.
   Kromě aktuálních videospotů najdete na 
kanálu také archiv, kde jsou uveřejněny starší 
příspěvky. Ty se rovněž týkají dílčích projektů. 
Mezi nimi jsou například víceúčelový komplex 
Chrám Chmele a Piva v Žatci nebo 
zrekonstruovaný Dům dětí a mládeže v Ústí 
nad Labem.

YouTube kanál pomáhá Regionálnímu 
operačnímu programu Severozápad s 
nezbytnou propagací a nabízí široké možnosti 
využití. Videa jsou jeho prostřednictvím 
dostupná každému, přičemž těžit z nich mohou 
i příjemci. 

aeroplán • Zpravodaj regionálního operačního programu severozápad • neoznačené příspěvky byly připraveny pracovníky Úřadu regionální rady regionu 
soudržnosti severozápad, Berní 2261/1, 400 01  Ústí nad labem • neoznačené fotografie jsou z archivu Úřadu regionální rady, pokud není uvedeno jinak • 
Kontakt: www.nuts2severozapad.cz • telefon: +420 475 240 614 • email: vojtech.krump@nuts2severozapad.cz

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-53
http://www.youtube.com/user/ROPSeverozapad
http://www.nuts2severozapad.cz/
http://europa.eu/index_cs.htm

	Nové výzvy
	ROP Severozápad nabízí středním a malým městům 945 milionů korun
	Aktuální výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad
	ROP Severozápad v říjnu proplatil 1,5 miliardy korun 
	Jak na dotace
	SPŠ Ústí nad Labem patří mezi nejmoderněji vybavené školy
	Železnici v Karlovarském a Ústeckém kraji brázdí žraloci s pantery
	Chebský dopravní terminál patří mezi dominanty města
	Navrhněte projekt a vyhrajte ultrabook!



