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 Statutární město Přerov  
 

vyhlašuje  

 

Výzvu  
 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih 

 

v souladu s Integrovaným operačním programem 2007 - 2013 

 

 

1. Identifikace výzvy  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

Podporované aktivity:  

aktivita 5.2 c) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských 

komunit ohrožených sociálním vyloučením 

zahrnující aktivitu c - a) Revitalizace veřejných prostranství 

       

Způsob příjmu žádostí:  kontinuální  

Číslo výzvy:    3 

Celkový finanční objem pro tuto výzvu v aktivitě 5.2.c-a):  20 500 000,00 Kč z ERDF   

                    

2. Termíny výzvy  

Vyhlášení výzvy:   1.9.2014 

Ukončení příjmu žádostí:  31.12.2014 do 12:00 

Zahájení projektu:  c –  a  projekty revitalizace veřejného prostranství – od 1.1.2007, 

Ukončení projektu:  do 30.10.2015  

 

3. Oprávnění žadatelé 

c – a) revitalizace veřejných prostranství:    Statutární město Přerov 
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4. Územní zaměření podpory  

Podpora je zaměřená na zónu Přerov – Jih  a zahrnuje ulice:  

Škodova, Husova, Kramářova, Nádražní, Denisova, Na loučkách, Sumínova, sídliště Jižní Čvrť I-IV, 

Třebízského a dále zahrnuje části ulic: 

Kojetínská za podjezd se  žel.tratí vč. vnitrobloku domů č.pop.1249, 1826-1831, 1946-1947 

nám.Fr.Rasche podél domů č.pop. 812, 1011, 1683, 1684, 2144 

Durychova po křižovatku s ul.Lančíkových 

gen.Štefánika – od křižovatky s ul.Denisova po křižovatku s ul.Durychova  

ul.9.května od křižovatky s ul. Třebízského po křižovatku s ul.Lančíkových 

Lančíkových od křižovatky s ul.Durychova po křižovatku s ul.9 května 

 

5. Podporované aktivity 

a) Revitalizace veřejných prostranství 

 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.); 

 výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 

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. 
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6. Výše, forma a typ podpory  

a. Výše podpory 

i. revitalizace veřejných prostranství: 85  % ze zdrojů ERDF, 15  % ze zdrojů žadatele. 

Podrobné vysvětlení naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce.  

ii. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena 

iii. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena  

b. Forma podpory 

i. dotace  

c. Typ podpory 

i. Individuální projekty 

7. Způsobilost výdajů projektu 

Způsobilé výdaje jsou podrobně uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Počáteční datum způsobilosti výdajů 

c - a pro projekty revitalizace veřejných prostranství 

1.1.2007 

 

8. Předložení žádosti o finanční podporu včetně příloh 

Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve 2 krocích: 

1.  Na základě požadavků stanovených touto výzvou předloží žadatel žádost v kompletním 

vyhotovení i s přílohami dle Příručky pro žadatele a příjemce (vyjma přílohy č.9 Příručky pro žadatele 

– Potvrzení o výběru projektu) vygenerovanou z Benefitu 7 na adresu : 

 Statutární město Přerov, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení projektových řízení a 

správy dotací, Bratrská 34, Přerov.  

S žadatelem bude sepsán předávací protokol. Po schválení žádosti (viz harmonogram bod 9.) vystaví 

město Přerov žadateli Potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v 

souladu s jeho cíli a prioritami. Poté bude žadatel (písemně, elektronicky) vyzván k převzetí Žádosti 

včetně příloh a Potvrzení. 

2.  Po ukončení hodnocení žádosti na městě žadatel předloží tuto žádost s povinnými přílohami 

podle Příručky pro žadatele a příjemce (včetně potvrzení města) na Pobočku Centra pro regionální 

rozvoj pro NUTS II Střední Morava, Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc.  
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8.1 Forma žádosti o dotaci 

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Postup pro zpracování 

elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce IOP 5.2 č. 5 „Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“.  

Postup pro zpracování a podání žádosti včetně povinných příloh na pobočku Centra pro regionální 

rozvoj ČR je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce. 

 

8.2 Příjem žádostí  

Způsob doručení: 

 osobní doručení – Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení 

projektových řízení a správy dotací, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2,  

 doručení poštou či kurýrní službou  - Statutární město Přerov, Odbor koncepce a strategického 

rozvoje, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

Obálka bude v levém rohu označena „Projekt  IPRM Přerov-Jih“ 

Příjem žádostí bude ukončen dne 31.12.2014 do 12:00 hodin. Rozhodným okamžikem je doručení 

projektové žádosti na Statutární město Přerov, ne den jejího odeslání. Za přijetí žádosti je 

považováno razítko podatelny Magistrátu města Přerova s datem doručení či datum převzetí zásilky 

od kurýrní služby. Město bude o případném dřívějším ukončení výzvy informovat 20 pracovních dní 

předem na internetových stránkách města. 

 

9. Posuzování žádosti předložené na město  

Orientační harmonogram hodnocení žádosti městem 

 

  

počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

počet pracovních 

dnů od  ukončení  

kvartálního období 

předložení žádosti začátek procesu 

kontrola formální úplnosti a souladu s IPRM 15  15 

schválení Řídícím výborem 5 20 

projednání Radou města  15 35 

oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí 4  39 

poskytování pomoci a poradenské činnosti žadatelům Průběžně 
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Fáze posuzování žádosti  

Žádosti budou předloženy ke schválení řídícímu výboru IPRM Přerov-Jih. 

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání projekty a předloží ke schválení Radě města.  

Rada Města Přerova na svém nejbližším zasedání schválí seznam projektů doporučených k podpoře. 

Po tomto schválení je žadateli zasláno oznámení o výběru projektu a Potvrzení o výběru projektu.   

 

 

10. 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 Přerova – http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-

mesta/projekty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/  

 

 Osobní konzultace: 

 Město Přerov, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení projektových řízení a 

správy dotací, Bratrská 34, Přerov  

Ing. Hana Mikulová,   581 268 630, hana.mikulova@prerov.eu 

 

Kontaktní osoby budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IPRM.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/projekty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/projekty/integrovany-plan-rozvoje-mesta/

