ROP MORAVSKOSLEZSKO– VÝZVA DO PODOBLASTI PODPORY
3.2 SUBREGIONÁLNÍ CENTRA
KDO může žádat?
•
•
•

obce a města s 5 tis. – 50 tis. obyvateli, organizace zřízené a založené obcemi s 5 tis. – 50 tis. obyvateli
nestátní neziskové organizace realizující projekt v obcích s 5tis. – 50 tis. obyvateli
soukromé školy v obcích s počtem obyvatel od 5 tis. do 50 tis. obyvatel

KDY lze žádat?
•

předpokládaný termín pro příjem žádostí o dotaci probíhá od 10. 3. 2015 do 15. 6. 2012

NA CO lze získat podporu?
•
•

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (školy a školská zařízení dle zákona 561/2004 Sb.);
Zkvalitnění a rozšiřování volnočasového zázemí a podpora zdravého způsobu života, tj. rekonstrukce
nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro
aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra,
spolky apod., dále hřiště, sportoviště, apod.).
Modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti – např. zařízení veřejné správy či
ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních hasičských
záchranných sborů a další budovy a zařízení zřizované a užívané ve veřejném zájmu
Regenerace památkových objektů
Zkvalitnění a rozšíření kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor
a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů
Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích
Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst
Regenerace brownfields zahrnující jejich využití pro účely výše zmíněných aktivit
Infrastruktura sociálních služeb, infrastruktura zdravotnických služeb

•
•
•
•
•
•
•

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?
•
•
•

Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání projektů k dočerpání finanční alokace ROP Moravskoslezsko
Příjemci jiní než obce musí předložit souhlas obce
V rámci této oblasti podpory budou podpořeny nestátní neziskové organizace a soukromé školy pouze
s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím
Za občanské vybavení se považují stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
Žadatel musí projekt ukončit a uhradit do 31.12.2015

•
•

KOLIK lze získat?
•

míra podpory ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše dotace bude záviset na
zbytkové finanční alokaci programu, realizaci stávajících projektů a vývoje kurzu koruny vůči euru
Minimální výše dotace je 4 mil. Kč

•

NA KOHO je možné se obrátit?
•

Mgr.Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847
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