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Vážení žadatelé,

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti 

Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji 

regionu, obnovu a modernizaci měst a městských částí a také podporu rozvoje venkovských oblastí. Všechny oblasti 

podpory přispívají ke zvýšení kvality veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální integrace, volnočasové aktivity)  

a fyzické revitalizaci území. Hlavním cílem této prioritní osy je zlepšení kvality života obyvatel ve Středočeském kraji.
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Rozvoj venkova

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území je rozdělena do tří oblastí podpory:

3.1 Rozvoj regionálních center je územně velmi úzce 

zaměřen a to na statutární města. Ve Středo-

českém kraji tuto podmínku splňují jen Kladno 

a Mladá Boleslav. Podpora rozvoje regionálních 

center bude realizována výhradně prostřednic-

tvím integrovaných plánů rozvoje měst. 

3.2  Rozvoj měst (obce s rozšířenou působností) 

a obce s více než 5 tis. obyvatel.

3.3  Rozvoj venkova (ostatní obce s více než 500 

obyvatel).

3



www.ropstrednicechy.cz

Typ příjemce

Maximální výše podpory 
u projektů nezakládajících 

veřejnou podporu v % 
celkových způsobilých 

výdajů projektu

Maximální výše podpory  
u projektů zakládajících veřejnou 

podporu v % celkových 
způsobilých výdajů projektu

Maximální výše podpory  
u projektů v režimu de minimis 

v % celkových způsobilých 
výdajů projektu

Podnikatel splňující definici 
malého podniku

60 % 60 %
92,5 %

maximální výše podpory 
je omezena maximální hranicí podpory 

v režimu de minimis

Podnikatel splňující definici 
středního podniku

50 % 50 %
92,5 %

maximální výše podpory 
je omezena maximální hranicí podpory 

v režimu de minimis

Podnikatel splňující definici 
velkého podniku

40 % 40 %
92,5 %

maximální výše podpory 
je omezena maximální hranicí podpory 

v režimu de minimis

Kraj, organizace zřizované 
či zakládané krajem, obec, 

organizace zřizované či 
zakládané obcí, svazky obcí, 

nestátní neziskové organizace, 
Hospodářská komora ČR 

a její složky

92,5 %

Příjemce splňující definici velkého podniku: 
40 %

Příjemce splňující definici středního podniku: 
50 %

Příjemce splňující definic malého podniku: 
60 %

92,5 %
maximální výše podpory 

je omezena maximální hranicí podpory 
v režimu de minimis

Jakou formou a do jaké výše bude poskytnuta finanční podpora?
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Číslo prior. osy / oblast podpory Název prioritní osy / oblasti podpory Zdroje z EU (v EUR) 

3.1 Rozvoj regionálních center 41 372 204

3.2 Rozvoj měst 103 430 510

3.3 Rozvoj venkova 62 058 306

3 Integrovaný rozvoj území Celkem 206 861 020

Finanční plán pro prioritní osu Integrovaný rozvoj území v období 2007 – 2013 (v EUR)
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Kdo se může stát žadatelem? 

 Kraj.

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

 Obce.

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 Dobrovolné svazky obcí (pouze u 3.3).

 Nestátní neziskové organizace.

 Hospodářská komora ČR a její složky.

 Malí a střední podnikatelé (pouze subjekty podnikající v oblasti poskytování odborného, 
 dalšího profesního vzdělávání s minimálně dvouletou podnikatelskou historií).

 Malí a střední podnikatelé (pouze subjekty podnikající v oblasti sociálních služeb s minimálně dvouletou podnikatel-
skou historií).

 Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 
podle zákona č.20/1966 Sb., v platném znění, nebo zákona č.258/2000Sb., v platném znění.
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Jakou minimální a maximální finanční

náročnost musí projekt mít, 

aby mohl žadatel o dotaci požádat? 

Pro projekty v oblasti podpory 3.2 – rozvoj měst 

je minimální přípustná výše způsobilých výdajů 

na jeden projekt 2 mil. Kč.

Pro projekty v oblasti podpory 3.3 – rozvoj venkova 

je minimální přípustná výše způsobilých výdajů 

na jeden projekt 1 mil. Kč.
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Oblast revitalizace měst a venkova

Do jakých oblastí budou peníze investovány v oblasti revitalizace? 

 Městská jádra, zejména taková, kde v důsledku nedostatečného investování v uplynulém období došlo k jejich úpadku 
a neplnění funkcí spojovaných s centrálními územími měst.

 Zanedbané centrální části venkovských obcí.

 Areály brownfields, tj. nemovitosti, jež se nachází na současně nebo v minulosti zastavěných územích, které nejsou 
efektivně využívané, jsou zanedbané a případně i kontaminované. Jedná se o nemovitosti, které nelze efektivně využí-
vat, aniž by proběhl proces jejich regenerace.

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty? 

 Úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, městský mobiliář). Tyto činnosti 
nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru.

 Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území. V rámci stavebních úprav (vliv 
fyzického opotřebení) objektů tvořících souvislou uliční linii bude podporována pouze oprava fasád tvořících uliční 
frontu a to pouze objektů ve vlastnictví žadatele.

 Přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území 
regenerovaného městského jádra nebo jiné části města) ve vazbě na revitalizaci území – doplňkově

 Odstranění nevyužitelných staveb (doplňková aktivita), odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a trans-
formace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Nebudou podporovány brownfields s budoucím využitím pro 
zemědělství a pro podnikání v průmyslu.

 Hrubé terénní úpravy – doplňkově.

 Místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně související s revitalizací území – rekonstrukce, modernizace 
a v omezené míře i výstavba – doplňkově.

 Veřejný rozhlas (systémy ozvučení venkovních prostor obce) – doplňkově.
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Oblast vzdělávání

Do jakých oblastí budou peníze investovány? 

V oblasti vzdělávání budou podporovány především investice do typů zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o před-
školním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. 
o mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy aj. Doplňkově lze podporovat investice např. do školních 
družin, jídelen, tělocvičen apod., přičemž způsobilé výdaje na ně nesmí překročit 40 % celkových způsobilých výdajů.

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty? 

 Budování infrastruktury (nákup, výstavba).

 Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

 Transformace nevyužitých prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce.

 Zavádění moderních technologií a inovací ve výuce.

 Nákup zařízení a vybavení s ohledem na zajištění  
a zvýšení kvality výuky.

 Pořízení výpočetní techniky – doplňkově.

 Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci občanů 
ohrožených sociálním vyloučením (např. osoby s han-
dicapem) – doplňkově.

 Terénní úpravy – doplňkově.

 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – doplň-
kově.
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Oblast zdravotní péče

Do jakých oblastí budou peníze investovány?

V rámci této oblasti budou podporovány investice především do nemocničních zařízení, poliklinik, rehabilitačních zařízení 
a dalších typů zdravotnických zařízení (kojenecké ústavy, jesle, dětské domovy pro děti do tří let).

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty? 

 Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

 Transformace nevyužitých prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které lépe odpovídá poptávce.

 Zavádění moderních technologií a dalších inovací.

 Nákup zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb.

 Pořízení výpočetní techniky – doplňkově.

 Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci občanů  
ohrožených sociálním vyloučením  
(např. osoby s handicapem) – doplňkově.

 Terénní úpravy – doplňkově.

 Výstavba a rekonstrukce parkovacích  
ploch – doplňkově.
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Oblast sociální integrace

Do jakých oblastí budou peníze investovány? 

Podporovány budou typy zařízení, které se řídí a jsou defi-
novány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o:

 azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zaří-
zení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním postižením,

 centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení,

 terénní programy, osobní asistence, pečovatelská 
služba, odborné sociální poradenství aj.

V rámci oblasti podpory lze dále podporovat chráněné 
pracovní dílny, mateřská centra, centra pro rodinu aj.

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty? 

 Budování infrastruktury (nákup, výstavba).

 Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

 Transformace nevyužitých prostor nebo zařízení k funkci, která lépe odpovídá poptávce.

 Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci občanů ohrožených sociálním vyloučením (např. osoby s handicapem).

 Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – 
doplňkově.

 Pořízení výpočetní techniky – doplňkově.

 Terénní úpravy – doplňkově.

 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – doplňkově.
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Oblast volnočasových aktivit

Do jakých oblastí budou peníze investovány?

Sportovně-rekreační zařízení (hřiště, sportoviště a sportovní objekty, kryté bazény, koupaliště).

Zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity (knihovny, víceúčelové kulturní sály a jiné).

Zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci 
s dětmi a mládeží).

Na jaké aktivity mohou žadatelé předkládat projekty? 

 Budování infrastruktury (nákup, výstavba).

 Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

 Transformace nevyužitých prostor nebo zařízení k funk-
ci, která lépe odpovídá poptávce.

 Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení 
a zajištění kvality poskytovaných služeb a technolo-
gický rozvoj – doplňkově.

 Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci obča-
nů ohrožených sociálním vyloučením (např. osoby 
s handicapem) – doplňkově.

 Terénní úpravy – doplňkově.

 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – do-
plňkově.



Kontaktní místo:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oddělení Administrace projektů: 
Telefon: +420 257 280 121
  +420 257 280 129
  +420 257 280 327
  +420 257 280 605
Fax:  +420 257 280 643 
E-mail:  info@ropsc.cz

Osobní konzultace jsou možné po domluvě každý pracovní den.

Další kontakty na www.ropstrednicechy.cz.

Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách 
www.ropstrednicechy.cz a v mediích.

Partner:


