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Výzva č. 14, dílčí oblast podpory 1.3.1 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy
Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost
Oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
Dílčí oblast podpory 1.3.1 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 22.4.2015
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 18.6.2015
Typ výzvy: průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů
Alokace na výzvu: 0 Kč
Číslo výzvy: 1.3-14 (014-1-3-1-15)
Zaměření výzvy: Integrace a rozvoj infrastruktury veřejné dopravy
Podporované aktivity:
Rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě:
• Zavádění či modernizace elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů do veřejné dopravy a jejich integrace
Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury:
• Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy, včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu – parkoviště typu P+R
• Rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) – budou posuzovány z hlediska vytížení a
významnosti
• Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy – menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.)
• Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené
pruhy pro MHD apod.)
Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy:
• Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, plničky (jen na plyn) atd.
Podporovány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
• obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
• Správa železniční dopravní cesty
• vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy
• dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby
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Výzvy prioritní osy 2

Podpora prosperity regionu
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Výzva č. 37, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování
zdravotnických služeb
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 19. 2. 2015
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 21. 4. 2015
Typ výzvy: průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů
Alokace na výzvu: 0 Kč
Číslo výzvy: 2.1-37 (037-2-1-3-15)
Zaměření výzvy: Infrastruktura zdravotnických služeb - nemocnice
Podporované aktivity:
Bude podporována modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a
ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel, a to se zaměřením na:
• výstavbu, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení páteřní sítě poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje;
• vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení zařazených do páteřní sítě, poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského
kraje;
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• Moravskoslezský kraj a organizace jim zřízené a založené
• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
• Fakultní nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

O podporu nemohou žádat ta pracoviště zdravotnických zařízení, která jsou součástí národní sítě specializovaných zdravotnických zařízení1.

Výzva č. 38, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 10. 3. 2015
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 14. 5. 2015
Typ výzvy: průběžná výzva k předkládání náhradních projektů
Alokace na výzvu: 0 Kč
Číslo výzvy: 2.1-38 (038-2-1-2-15)
Zaměření výzvy: Pořízení vozidel pro sociální služby
Podporované aktivity:
Budou podporovány investiční projekty zaměřené na pořízení vozidel následující sociální služby:
• pobytová zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců,

1

Výběr konkrétních zdravotnických zařízení (jako center vysoce specializované péče) v rámci příslušné národní sítě stanoví MZd na základě výsledku výběrových
řízení podle §46 až §52 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších předpisů). Národní sítě jsou vymezovány formou metodického opatření MZd, které je zveřejněno ve Věstníku MZd. (např. Věstník 2/2001 – 2. Metodické opatření MZd.,
kterým se stanovuje síť traumacenter v ČR a jejich spádová území); obdobně jsou vymezeny i další národní sítě.
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• pobytová zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl
cesty, atd.),
• pobytová zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů,
• pobytová zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
• pobytová zařízení pro domovy pro seniory,
• zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby,
centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba,
podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.),
• zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (kontaktní centra, krizová pomoc,
intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.),
• zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (tlumočnické služby, ranná péče,
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a
předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.),
• chráněné dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb./chráněných pracovních míst dle novely zákona o zaměstnanosti
367/2011 Sb.
• ambulantních zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc),
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené;
• Obce a organizace zřízené a založené obcemi;
• Nestátní neziskové organizace;
• Organizace zřízené státem;
• Podnikatelské subjekty;
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Výzvy prioritní osy 3

Rozvoj měst
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Výzva č. 5, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu
Prioritní osa 3 Rozvoj měst
Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 23. 1. 2014
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 24. 6. 2015
Alokace na výzvu: 0 Kč
Číslo výzvy: 3.1-05 (005-3-1-0-14)
Zaměření výzvy: Průběžná výzva na předkládání náhradních projektů v rámci IPRM
Náhradní projekty budou financovány do vyčerpání celkové alokace jednotlivých IPRM.
Výbor Regionální rady může rozhodnout o navýšení alokace IPRM v závislosti na dostupných prostředích ROP Moravskoslezsko.
Podporované aktivity:
• dle schváleného Integrovaného plánu rozvoje města;
• inovativní akce, realizované ve spolupráci mezi soukromou sférou, veřejnou správou, univerzitami na principu partnerství,
• výběr projektů provádí město
• o pořadí financování realizace náhradních projektů, které úspěšně projedou hodnocením v rámci jednotlivých IPRM rozhoduje řídící
výbor IPRM.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt: 2 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. obyvatel,
• nestátní neziskové organizace realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tis. obyvatel,
• Moravskoslezský kraj realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené realizující projekt v rámci IPRM v obci nad
50 tis. obyvatel,
• podniky realizující projekt v rámci IPRM v obci nad 50 tis. obyvatel.
• vysoké školy, realizující projekt v rámci IPRM.
• státní organizace
• zájmové sdružení právnických osob

Výzva č. 6, oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Prioritní osa 3 Rozvoj měst
Oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 10. 3. 2015
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 15. 6. 2012
Typ výzvy: průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů
Alokace na výzvu: 0 Kč
Číslo výzvy: 3.2-06 (006-3-2-0-15)
Zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství.
Podporované aktivity:
• 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 vybavenosti2 – např. zařízení veřejné správy či ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních hasičských záchranných sborů3) a další budovy a zařízení zřizované a užívané ve
veřejném zájmu
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• 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 sídlištích4.
• Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst
• Regenerace brownfields zahrnující jejich využití pro účely výše zmíněných aktivit
• Infrastruktura sociálních služeb, infrastruktura zdravotnických služeb.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• obce a města s 5 tis. – 50 tis. obyvateli, organizace zřízené a založené obcemi s 5 000 – 50 000 obyvateli
• nestátní neziskové organizace realizující projekt v obcích s 5 000 – 50 000 obyvateli
• soukromé školy v obcích s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000 obyvatel

Příjemci jiní než obce musí předložit souhlas obce, v niž je projekt realizován, s navrhovaným projektem.
V rámci této oblasti podpory budou podpořeny nestátní neziskové organizace a soukromé školy pouze s doloženým alespoň dvouletým po
sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní
období se doloží vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele.

2

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, ochranu obyvatelstva, a to zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.

3

Vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů) nebude v rámci této výzvy podporováno.

4

V případě měst s počtem obyvatel větším než 20 000 nebude z ROP MS podpořena rekonstrukce veřejných prostranství zahrnutých v Integrovaných plánech
rozvoje měst předkládaných do Integrovaného operačního programu.
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Výzvy prioritní osy 4

Rozvoj venkova
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Výzva č. 5, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova
Prioritní osa 4 Rozvoj venkova
Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 10. 3. 2015
Předpokládaný termín ukončení výzvy: 8. 6. 2015
Alokace na výzvu: 0 Kč
Typ výzvy: průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů
Číslo výzvy: 4.1-05 (005-4-1-0-15)
Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity, občanská vybavenost, veřejná prostranství
Podporované aktivity:
• Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na
sídlištích (jako součást komplexních projektů veřejných prostranství bude podporováno např. veřejné osvětlení, mobiliář, místní rozhlas a
výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce památek5, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví),
• Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců,
• Rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí
(zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.),
• Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních hasičských záchranných sborů) a další budovy a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako např. základní obchodní
infrastruktura (tržnice) či veřejné sportovní objekty sloužící převážně širší veřejnosti. Nebude podporováno přístrojové vybavení zdravotnických služeb ani vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů),
• Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004):
• výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty),
• modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky,
• podpora komunitní role mateřských a základních škol (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních,
• Rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a 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.),
• Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce,
• Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields) pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování
ploch zeleně a pro podnikání. Bude podporována regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než
pro výrobu (tj. NACE 10-33) a strategické služby – tato aktivita musí být spojena s novým využitím plochy nebo objektu ve smyslu výše
uvedených podporovaných aktivit. Nebude podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč
Oprávněný žadatel:
• obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5 000 (tj. 500 až 4 999 včetně)
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 5.000 (tj. 500 až 4 999 včetně)

2

Tj. památky/památkové zóny/památkové rezervace ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Aktualizace 23.1.2015

11

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 – Specifikace výzev

• nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000 (tj. 500 až 4 999 včetně)
• zájmové sdružení právnických osob (MAS, tj. místní akční skupiny vzniklé pro aktivity LEADER) realizující projekt v obci od 500 do
5 000 obyvatel (tj. 500 až 4 999 včetně)
• soukromé školy v obcích od 500 do 5 000 obyvatel (tj. 500 až 4 999 včetně)
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