
KONTINUÁLNÍ VÝZVA PRO OBLAST INTERVENCE 5.2 IOP 

 
                     

 
Město Jablonec nad Nisou 

 
vyhlašuje od 3. srpna 2009  

 
kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory  

 
  v rámci  

Integrovaného plánu rozvoje města Jablonec nad Nisou 
 

1. Identifikace výzvy 
Operační program:    Integrovaný operační program 
Prioritní osa:     5. Národní podpora územního rozvoje  
Oblast intervence:   5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  
Podporovaná aktivita:   a) revitalizace veřejných prostranství  
Číslo výzvy:     1 (kontinuální) 
 
Celkový finanční objem dotace z EU:  97 944 834 Kč  
Celkový finanční objem způsobilých výdajů pro výzvu: 115 229 216 Kč 
 
 
2. Termíny výzvy  
Vyhlášení výzvy:     3. srpna 2009 
Zahájení projektu:    od 1. 1. 2007 
Ukončení projektu:  do 30. 6. 2015  
 
 
3. Popis výzvy 
 
Oprávnění žadatelé  
• město Jablonec nad Nisou 
 
Územní zaměření podpory 
• Podpora je zaměřená na zónu Žižkův vrch a okolí, která je zahrnuta do Integrovaného 

plánu rozvoje města Jablonec nad Nisou. Zóna je vymezena hraničními ulicemi: 
Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, 
Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. 

 
Podporované aktivity 
• úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení 

podílu nezpevněných travnatých ploch; 
• parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.); 

  1



KONTINUÁLNÍ VÝZVA PRO OBLAST INTERVENCE 5.2 IOP 

• výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších 
komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování 
protihlukových stěn;  

• výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok 
přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení 
kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení; 

• budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně 
úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a 
sportovní využití. 

 
Forma podpory  
• Dotace  
 
Typ podpory  
• Individuální projekty 
 
Výše podpory  
Míra podpory:  
85% celkových způsobilých výdajů projektu ze zdrojů ERDF 
15% celkových způsobilých výdajů ze zdrojů žadatele 
 
4. Způsobilé výdaje projektu 
Způsobilé výdaje jsou podrobněji uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce 
(http://www.strukturalni-fondy.cz/iop). 

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.“   

Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1. 1. 2007, datum ukončení způsobilosti výdajů je 
dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena do 
30. 6. 2015. Realizace projektů nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

Způsobilé výdaje 
1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu,  
2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta, 
3. nákup služeb nezbytně souvisejících s revitalizací veřejných prostranství,   
4. nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, 
5. stavební práce, např.:  

 výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 
pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, 
autobusových čekáren, 

 výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok 
přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na 
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odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a 
modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy, 

 budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch, 
 úpravy a zřizování dětských hřišť,  
 úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé),   
 zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného 

prostranství, 
6. parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých 

ploch,  
7. pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany 

na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém, 
8. výdaje na povinnou publicitu projektů vyplývající z Pravidel pro provádění informačních 

a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky), 
9. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 
10. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu. 
 
Vybrané nezpůsobilé výdaje 

• výdaje bez přímého vztahu k projektu, 
• výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 
• část pořizovací ceny při nákupu pozemků, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým 

posudkem, 
• nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
• pořízení staveb a použitého zařízení, 
• projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových domů, 
• neinvestiční výdaje u aktivit typu regenerace bytových domů, 
• náklady na výběrová a zadávací řízení, 
• umělecká díla, na která se vztahuje právo autorské a práva s ním související,  
• DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace 

existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně 
z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty 
uplatňovaná není, 

• splátky půjček a úvěrů, 
• úroky z úvěrů, sankce a penále, 
• výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 

poplatky, 
• výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce 

nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro žadatele a příjemce. 

 
5. Předložení žádosti o finanční podporu 
Žádosti o finanční podporu zpracuje oddělení dotací Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. 
Manažer IPRM ověří místní příslušnost projektu, vyhodnotí, zda projekt odpovídá pokynům 
nastaveným ve výzvě. Poté vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného 
IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. 
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Poté město předloží tuto žádost se všemi relevantními povinnými přílohami včetně potvrzení 
na pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 
Hradec Králové. 
 
Forma žádosti o dotaci 
Projektové žádosti se vyplňují prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 
žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro 
zpracování elektronické žádosti je uveden v příloze č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5. 2. 

Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) spolu se všemi 
relevantními povinnými přílohami. Seznam povinných příloh je uveden v aplikaci Benefit7 a 
v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2.  

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou takovému úkonu 
statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti 
dokument dokládající toto zmocnění.  
 
Přílohy 
Přílohy se předkládají v jednom vyhotovení a jsou originálem nebo ověřenou kopií. Přílohy 
musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 
seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny. 

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, se v žádosti BENEFIT7 označí za nedoložené a 
nebudou se předkládat. Nepovinné přílohy se připojí za poslední povinnou přílohu a při 
číslování se bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.  

Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce 
žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná.  
 
Seznam povinných příloh  
1. Seznam příloh 

Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR 
není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. 

2. Doklad o partnerství  
Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 
partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a 
povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se 
v žádosti jako Nedoloženo.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  
Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené 
parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti). 

 
4. Prokázání právní subjektivity žadatele  

 
5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona 

vyžadováno. 
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6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, 
položkový rozpočet a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění:  
• pravomocné stavební povolení, 
• veřejnoprávní smlouva, 
• písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 
ohlášeného stavebního záměru. 

8. Potvrzení o výběru projektu z města Jablonce nad Nisou  
Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti 
Benefit se označí jako Doložena. 

9.  Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  
Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně zajištění 
předfinancování a spolufinancování projektu  

Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním 
zástupcem.  Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.  
 

6. Informační zdroje  

• Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

• Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz  
• Informace o IPRM města Jablonec nad Nisou - 

http://www.mestojablonec.cz/cs/projekty/iprm/ 
 

7. Kontakty 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

 Personální obsazení  Kontakt 

 JUDr. Antonín Krejčí 
Samostatné oddělení regionálních pracovišť 
pracoviště pro NUTS II Severovýchod 
Staroměstské náměstí 6, Praha 1 
 

Hana Pejpalová 
 Odbor podpory bydlení,  
 Staroměstské náměstí 6, Praha 1 
 

 Mgr. Alexandra Šimčíková 
 Odbor řízení operačních programů,  
 Staroměstské náměstí 6, Praha 1 

+420224861425 
Antonin.Krejci@mmr.cz 
 
 
 
+420 224 861575 
pejhan@mmr.cz 
 
+420 224 861235  
simale@mmr.cz 
 

 
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 
Regionální kancelář CRR Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
 Ing. Leoš Macura 
 vedoucí  

 +420  495 580 411 
 macura@crr.cz  
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