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ROP STŘEDNÍ MORAVA – VÝZVA DO PODOBLASTI PODPORY 
2.3.1 FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ 

KDO může žádat? 
• kraje 

• obce velikosti 500 – 5 000 ob. 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace založené nebo zřizované kraji či obcemi 

• nestátní neziskové organizace 

• školské právnické osoby 

KDY lze žádat? 
• příjem žádostí o dotaci na pečovatelské byty a vstupní byty probíhá od 28. 1. 2015 do 13. 3. 2015 

NA CO lze získat podporu? 

Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití  

•  ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez 
převaţující vazby na cestovní ruch),  

•  výstavba parkovacích ploch. 

Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně  

•  ucelené řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému vyuţití,  

• lze podpořit výstavbu parkovacích ploch.  

Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a 
účelových obslužných komunikací  

•  stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je moţná výstavba nových 
místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.  

•  přeloţky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a 
účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.  

• stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro 
tělesně postiţené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše 
uvedené aktivity.  

Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží  

• odstranění nevyuţitelných staveb z důvodu ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti 
obyvatel a poţární bezpečnosti,  

• odstranění ekologických zátěţí v případě, ţe se nejedná o závaţnou ekologickou zátěţ (váţně 
kontaminované lokality)1 , pouze za podmínky, 
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JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 

• Podporována bude pouze revitalizace uceleného území spočívající v řešení veřejných prostranství v 
obci s výskytem občanského vybavení (tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva), služeb (např. obchody, restaurace, atd.) a dopravních terminálů či zastávek veřejné 
dopravy. 

• Součástí příloh předložené projektové žádosti bude mapový podklad s vyznačením a popisem výskytu 
občanské vybavenosti, služeb, případně zastávek veřejné dopravy v řešené lokalitě. Pokud žadatel 
zaznačení do mapového podkladu neprovede, bude to považováno za nesplnění kritéria formálních 
náležitostí. 

• Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou žádost. 

• Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury. Obdobně 
nebudou podporovány jakékoliv stavební úpravy silnic II. a III. třídy. 

• Žadatel musí mít do 30.6.2015 ukončené výběrové řízení, které předloží poskytovateli dotace ke 
kontrole 

• Žadatel musí projekt ukončit do 31.12.2015. 

KOLIK lze získat? 
• míra podpory je stanovena ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

• Výše dotace se může pohybovat mezi 2 mil. Kč a 10 mil. Kč 

NA KOHO je možné se obrátit? 
• Mgr.Ondřej Stolar  .  stolar@renards.cz  .  731 656 847 


