Harmonogram výzev ROP Moravskoslezsko
Výzvy vyhlášené v roce 2014
Měsíc
Rok

Výzva
Číslo

1/2014

3.1-05

12/2014

1.3-13

Specifikace (oblast podpory, bližší vymezení)

Alokace (mil. Kč)

3.1 Rozvojové póly regionu
Průběžná výzva k předkládání náhradních projektů v rámci IPRM
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
Železniční drážní vozidla pro regionální osobní dopravu

Aktualizace 23.1.2015

1

Náhradní projekty IPRM statutárních měst Opava, Frýdek-Místek a Havířov budou financovány do vyčerpání 110% celkové alokace jednotlivých IPRM, náhradní
projekty IPRM statutárních měst Ostrava a Karviná budou financovány do vyčerpání celkové alokace oblasti podpory 3.1. O pořadí financování realizace náhradních
projektů, které úspěšně projdou hodnocením v rámci jednotlivých IPRM rozhodují řídící výbory příslušných IPRM.

2

Náhradní projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace oblastí podpory. O pořadí financování jednotlivých výzev rozhodne VRR. O pořadí financování
projektů, které úspěšně projdou hodnocením v rámci výzev rozhoduje datum registrace (předložení projektu).

Zahájení

Ukončení

Poznámka

01

23.1.2014

24.6.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání náhradních projektů

02

16.12.2014

24.2.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání náhradních projektů

Harmonogram výzev ROP Moravskoslezsko
Plán výzev na rok 2015
Měsíc
Rok

Výzva
Číslo

Specifikace (oblast podpory, bližší vymezení)

Alokace

Zahájení

Ukončení

Poznámka

04

19.2.2015

21.4.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání dočerpávacích projektů

03

10.3.2015

14.5.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání
náhradních projektů

2.1 Infrastruktura veřejných služeb
2/2015

2.1-37

2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
Infrastruktura zdravotnických služeb – nemocnice
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

3/2015

2.1-38

3/2015

3.2-06

3.2 Subregionální centra
Infrastruktura vzdělávání, volného času a občanské vybavenosti

04

10.3.2015

15.6.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání dočerpávacích projektů

3/2015

4.1-05

4.1 Rozvoj venkova
Školství a volnočasové aktivity, ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství

04

10.3.2015

8.6.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání dočerpávacích projektů

4/2015

1.3-14

04

22.4.2015

18.6.2015

Průběžná výzva
Výzva k předkládání dočerpávacích projektů

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Pořízení vozidel pro sociální služby

1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
Rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě, zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy
Aktualizace 23.1.2015

3

4

Náhradní projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace oblastí podpory. O pořadí financování jednotlivých výzev rozhodne VRR. O pořadí financování
projektů, které úspěšně projdou hodnocením, v rámci výzev rozhoduje datum
registrace (předložení projektu).
Dočerpávací projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace oblastí
podpory, případně navýšené v rámci flexibility. O pořadí financování a alokaci
jednotlivých výzev rozhodne VRR na základě disponibilní alokace nejdříve ve
4. čtvrtletí 2015, nejpozději v 1. čtvrtletí 2016. Budou financovány všechny projekty výzvy schválené VRR k financování, které úspěšně projdou hodnocením, a to
stejným procentem dotace v rámci každé výzvy.

Dočerpávací ani náhradní projekty nemají garantovánu dotaci, ani pokud projdou úspěšně hodnocením. O financování jednotlivých výzev rozhoduje VRR na základě
alokace, která se uvolní úsporami u již schválených projektů.
O financování výzev na náhradní projekty bude rozhodováno průběžně v roce 2015.
O financování výzev na dočerpávací projekty bude rozhodnuto na základě vyhodnocení čerpání všech projektů začátkem roku 2016. U dočerpávacích projektů
nebude poskytováno průběžné financování výdajů.
Jako dočerpávací projekty a ve výzvě 3.1-05 lze předložit i ukončené projekty, pokud byly ukončeny v letech 2014–2015. Nelze však financovat ukončený projekt
zakládající veřejnou podporu. Způsobilými výdaji budou výdaje vynaložené a proplacené příjemci dodavatelům v letech od 1.1.2014 do 31.12.2015.
U dočerpávacích projektů bude povinnou přílohou žádosti o dotaci smlouva/smlouvy s dodavatelem/dodavateli. Výjimkou jsou projekty zakládající veřejnou
podporu, u kterých bude smlouva s dodavatelem doložena k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
S ohledem na omezený čas na hodnocení projektů bude u všech výzev oproti dosavadní praxi omezena možnost předkládat doplnění projektů na základě výzvy řídícího
orgánu k doplnění projektu v průběhu jeho hodnocení.
Všechny projekty musí být dokončeny a v užívání do cca poloviny roku 2016. Výdaje na realizaci projektů v roce 2016 nelze hradit z dotace ROP MS a musí je uhradit
příjemce. Pokud projekty nebudou dokončeny a v provozu do poloviny roku, 2016 hrozí příjemci odebrání celé dotace.

