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2

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení þtenáĜi,

tato brožura je vytvoĜena pro potencionální žadatele, kteĜí by chtČli zaĜadit svĤj
projekt do Integrovaného plánu rozvoje mČsta (dále jen IPRM). Je urþena všem tČm,
kterým není lhostejná kvalita života na sídlištích BĜezenecká, Kamenná, Zahradní a
Píseþná a mají zámČr nebo projekt, který pĜispČje ke zlepšení kvality života v této
lokalitČ.
Proto máte-li projekt zamČĜený napĜ. na rekonstrukci þi modernizaci stĜechy
panelového domu, rekonstrukci výtahu, zateplení panelového domu, zlepšení kvality
služeb pro seniory, práci s mládeží, podporu podnikání, vzdČlávání, apod. þtČte dále
a pojćte s námi na své zámČry získat dotaci z fondĤ EU!
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3

CO JE IPRM?

Za zkratkou IPRM se skrývá název rozvojového dokumentu a znamená
Integrovaný plán rozvoje mČsta. MČsto Chomutov má již schválený Integrovaný plán
rozvoje mČsta z Regionálního operaþního programu Severozápad, který je zamČĜen
na revitalizaci zóny bývalých kasáren a pĜilehlého okolí.
V souþasné dobČ pĜipravuje statutární mČsto Chomutov Integrovaný plán rozvoje
mČsta, který bude pĜedkládán v rámci Integrovaného operaþního programu (dále jen
IOP). Tento IPRM je zamČĜen na projekty zkvalitĖující
bydlení na sídlišti
BĜezenecká, Kamenná, Zahradní a Píseþná a zaþleĖuje v sobČ hlavní aktivity :
1) revitalizace veĜejných prostranství (napĜ. výsadba veĜejné zelenČ,
parkové úpravy, spojky místních komunikací, parkovací plochy, chodníky,
cyklistické stezky, volnČ pĜístupné rekreaþní plochy
2) regenerace bytových domĤ (napĜ. zateplení obvodového pláštČ domu,
opravy konstrukþních nebo funkþních vad konstrukce domu, modernizace
otopné soustavy, výmČna rozvodĤ tepla, plynu a vody, modernizace výtahĤ,
výmČna balkonĤ, zajištČní moderního sociálního bydlení pĜi renovacích
stávajících budov)
3) projekty tzv. pod þarou (domy pro seniory, ochrana pĜírodního a kulturního
dČdictví, podpora podnikání, místní zamČstnanost, ekologické vzdČlávání,
práce s mládeží)

IPRM IOP je:
♣

Strategický dokument – nástroj urbánní politiky, cílem je podpora rĤstu
stĜedních a velkých mČst (rozvojové póly regionu).
♣ Soubor vzájemnČ obsahovČ a þasovČ provázaných akcí, které jsou realizovány
ve vybrané zónČ – v tomto pĜípadČ na sídlišti BĜezenecká, Zahradní, Kamenná,
Píseþná a smČĜují k dosažení spoleþného cíle (cílĤ) mČsta.
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3.1

Jaký je cíl a úþel IPRM?

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustĜedČní zdrojĤ na Ĝešení nejzávažnČjších
identifikovaných problémĤ a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu
mČst.
Efektivita spoþívá pĜedevším v smysluplné návaznosti a synergickém (tj.
spolupĤsobícím) efektu jednotlivých akcí a opatĜení. Tento integrovaný pĜístup pĜináší
významný multiplikaþní efekt, který mobilizuje jak veĜejné, tak soukromé zdroje.
3.2

Kdo IPRM zpracovává?
♣

MČsta nad 50. tisíc obyvatel
Povinnost mČst zpracovat IPRM, pokud chtČjí þerpat z urbánní oblasti
podpory (Rozvoj regionálních center) jednotlivých ROP (v rámci ROP SZ se
jedná o oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólĤ regionu, v rámci IOP
se jedná o oblast intervence 5.2 Zlepšení prostĜedí v problémových
sídlištích).

♣

MČsta nad 20. tisíc obyvatel

Povinnost mČst zpracovat IPRM, pokud chtČjí þerpat z oblasti intervence 5.2
IOP (bydlení – revitalizace problémových sídlišĢ).
4

NA CO JE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACI Z IPRM?

ProstĜedky je možné získat na tyto aktivity:
1) revitalizace veĜejných prostranství
2) regenerace bytových domĤ
3) projekty pod þarou – tyto projekty nezískají prostĜedky z IPRM, ale budou
zvýhodnČny 10% bonifikací v ostatních operaþních programech
Revitalizace veĜejných prostranství –
projekty realizované v rámci IPRM
vybraných problémových zón zahrnou zejména následující položky:
♣ Úpravy silniþního prostoru – napĜ. úprava, obnova þi výsadba veĜejné
zelenČ, zvýšení podílu nezpevnČných travnatých ploch
♣ Parkové úpravy vþetnČ poĜízení a obnovy mČstského mobiliáĜe (laviþky
apod.)
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♣ Výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, napĜ. spojek
místních komunikací, parkovacích ploch, pČších komunikací, chodníkĤ,
cyklistických stezek, veĜejných prostranství, vybudování protihlukových
stČn
♣ Výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, napĜ. zaĜízení na
zpomalení odtoku pĜívalových vod, opatĜení na odstranČní vrchního vedení
napČtí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnČní veĜejného
osvČtlení
♣ Budování þi modernizace nekomerþních volnČ pĜístupných rekreaþních
ploch, vþetnČ úprav a zĜizování dČtských hĜišĢ, vodních ploch a dalších
ploch pro veĜejné rekreaþní a sportovní využití
♣ Další zlepšení veĜejné infrastruktury v rámci sídlištních celkĤ (napĜ.
kamerový systém, þekárny, zastávky MHD atd.)

Regenerace bytových domĤ – v problémových lokalitách budou financovány
opravy, rekonstrukce a modernizace bytových
domĤ, které mohou zahrnout
zejména:
♣ Zateplení obvodového pláštČ domu, zateplení vybraných vnitĜních konstrukcí
♣ Práce na bytovém domČ provádČné k odstranČní statických poruch nosných
konstrukcí a opravy konstrukþních nebo funkþních vad konstrukce domu
♣ Sanace základĤ a opravy hydroizolace spodní stavby
♣ Rekonstrukce technického vybavení domĤ (napĜ. modernizace otopné
soustavy, výmČna rozvodĤ tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky,
výtahĤ
♣ VýmČny þi modernizace lodžií, balkonĤ vþetnČ zábradlí
♣ ZajištČní moderního sociálního bydlení pĜi renovacích stávajících budov, které
jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektĤ.
Projekty pod þarou – nebudou financovány z IPRM, ale budou zvýhodnČny 10%
bonifikací v ostatních operaþních programech, tyto projekty by mČly být zamČĜeny
zejména na:
♣ Obnovu kulturních zaĜízení, domy pro seniory, pĜestavbu starých
prĤmyslových areálĤ, na ochranu rozvoje pĜírodního a kulturního dČdictví, na
podporu podnikání, na podporu místní zamČstnanosti a rozvoje spoleþenství,
na poskytování služeb obyvatelstvu s ohledem na mČnící se demografickou
strukturu.
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5

JAK SE ZAPOJIT DO PěÍPRAVY IPRM?

♣ Partnerství formou projektu v IPRM
Pokud máte vizi, nápad (projekt), který by v IPRM nemČl chybČt a daný
projekt vyhovuje svým charakterem pĜipravovaným IPRM (Realizovaný ve
vybrané zónČ sídlišĢ)
♣ Partnerství formou know-how, podílení se na pĜípravČ a zpracování
IPRM
Pokud máte chuĢ podílet se na rozvoji mČsta a mĤžete pĜispČt svými znalostmi
a zkušenostmi v rámci procesu pĜípravy a zpracování IPRM.
♣ PĜipomínkování, ovlivnČní pĜípravy, zapojení se do ankety
Pokud máte pĜipomínku, námČt nebo hledáte odpovČć na otázku týkající se
IPRM, kontaktujte projektové manažery statutárního mČsta Chomutova.
Kontakt na nČ naleznete v závČreþné kapitole této brožury

6

KDO JE VHODNÝM ŽADATELEM ?

1) Revitalizace veĜejných prostranství
Vhodným žadatelem pro aktivitu revitalizace veĜejných prostranství je pouze OBEC.
2) Regenerace bytových domĤ
VLASTNÍCI BYTOVÝCH DOMģ – tj. družstva, obchodní spoleþnosti, vlastníci
jednotek sdružení ve spoleþenství vlastníkĤ jednotek, další právnické a fyzické osoby
vlastnící bytový dĤm.
3) Projekty pod þarou
Mimo výše zmínČné vhodné žadatele je nezbytné, aby v IPRM byly zaĜazeny projekty
také ostatních subjektĤ (napĜ.NNO – obþanská sdružení, obecnČ prospČšné
spoleþnosti, nadace a nadaþní fondy; školy a školská zaĜízení, podnikatelé,
pĜíspČvkové organizace atd.). Tyto projekty sice nezískají finanþní prostĜedky pro svĤj
projekt v rámci IPRM IOP, ale budou bonifikovány 10% navýšením bodĤ u ostatních
operaþních programĤ, kam budou pĜedkládány.
Tyto projekty by mČly být zamČĜeny na hospodáĜský rĤst, na obnovu fyzického
prostĜedí (kulturní zaĜízení, domy pro seniory apod.), na pĜestavbu starých
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prĤmyslových areálĤ, na ochranu rozvoje pĜírodního a kulturního dČdictví, na
podporu podnikání, místní zamČstnanosti a rozvoje spoleþenství, na poskytování
služeb obyvatelstvu s ohledem na mČnící se demografickou strukturu.

7

JAKOU VÝŠI DOTACE JE MOŽNO ZÍSKAT?

Pro realizaci aktivity Revitalizace veĜejných prostranství, kde je pĜíjemcem
podpory pouze obec, je výše podpory stanovena takto: 85% z celkových zpĤsobilých
výdajĤ projektu bude hrazeno z prostĜedkĤ ERDF (prostĜedky strukturálních fondĤ
EU), 15% je hrazeno z národních veĜejných zdrojĤ s tím, že 6% je hrazeno ze
státního rozpoþtu a 9% je hrazeno z rozpoþtu obce. Obec mĤže získat podporu
v celkové výši 91% z celkových zpĤsobilých výdajĤ projektu.
Pro realizaci aktivity Regenerace bytových domĤ bude dotace poskytována pouze
v malých finanþních objemech v rozsahu podpory ,, de minimis“ Jedná se o
podporu, která nesmí pĜesáhnout 200 000 € v pĜíslušném tĜíletém období.
Žadatel je povinen doložit výši poskytnutých podpor de minimis za pĜíslušné tĜíleté
období – tj. rok, kdy žadatel žádá o podporu a dva roky pĜedcházející podání žádosti.
Maximální výše podpory v tomto režimu bude þinit až 50% celkových zpĤsobilých
výdajĤ na projekt.
PĜ.þ.1 Žadatel realizuje projekt (napĜ.rekonstrukce stĜechy panelového domu) za 20
mil. Kþ. Pokud žadatel nezískal v pĜedchozích dvou letech podporu de minimis, mĤže
získat maximálnČ 200 000 €, což je v pĜepoþtu na Kþ (pĜ. pĜi kurzu 24 Kþ za 1€)
4 800 000,- Kþ.
Žadatel nejprve uhradí výdaje projektu ze svých prostĜedkĤ a v pĜípadČ, že mu byla
pĜidČlena dotace, získá po ukonþení realizace projektu až 4 800 000,- Kþ. Žadatel
tedy ze svého rozpoþtu uhradí 15 200 000,- Kþ a dotaci získá ve výši 4 800 000,- Kþ.
V pĜípadČ, že žadatel již získal v pĜedešlých letech podporu de minimis, bude podpora
krácena o podporu získanou v pĜedešlých dvou letech.
PĜ.þ.2 V pĜípadČ, že je výše celkových zpĤsobilých výdajĤ projektu napĜ. 6 mil. Kþ,
žadatel na tento projekt získá maximálnČ 50% podpory, což je 3 mil. Kþ. Tedy
nedosáhne ani maximální výše podpory de minimis.
Ministerstvo pro místní rozvoj zažádalo Evropskou komisi o navýšení podpory do
limitu stanoveného regionální mapou podpory pro ýR stanovené na období 2007 2013. Nyní þeká na souhlas Evropské komise. V pĜípadČ odsouhlasení tohoto limitu,
bude podpora vyšší a bude do maximální výše 50% celkových zpĤsobilých výdajĤ bez
omezení podpory de minimis. Uvedená výše podpory má zatím pouze informativní
charakter, konkrétní výše podpory bude ještČ upĜesnČna v prĤbČhu následujících
mČsícĤ, nejpozdČji v prosinci tohoto roku.
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Pro pĜíklad þ. 1 uvedený výše by to znamenalo, že žadatel ze svých prostĜedkĤ
uhradí 10 mil. Kþ a dotaci získá ve výši 10 mil. Kþ.
7.1

Finanþní objem pro IPRM IOP mČst nad 50 tis. obyv.

Minimální finanþní objem pro IPRM mČsta nad 50 000 obyvatel je 3 miliony €.
Horní hranice není stanovena. Tyto prostĜedky musí být rozdČleny do aktivity
Revitalizace veĜejného prostranství a Regenerace bytových domĤ v pomČru 60% :
40%. Toto je omezení, se kterým musí mČsto pĜi pĜípravČ IPRM poþítat a které
limituje výši investice ze strany mČsta v rámci aktivity ,, revitalizace veĜejných
prostranství“.
PĜ. V pĜípadČ, že celkový objem prostĜedkĤ IPRM IOP je 100 mil.Kþ, pĜipadne na
aktivitu Revitalizace veĜejného prostranství 60 mil.Kþ a na aktivitu Regenerace
bytových domĤ
40 mil. Kþ.

8

PROý JE DOBRÉ MÍT PROJEKT ZAěAZEN DO IPRM?

Pro projekty zamČĜené na regeneraci bytových domĤ je to obrovská
pĜíležitost, která se již nebude opakovat!
1) Revitalizace veĜejného prostranství
♣ MČsto mĤže získat dotaci až do výše 91% z celkových zpĤsobilých výdajĤ
projektu
2) Regenerace bytových domĤ
♣ Ze státních prostĜedkĤ lze na aktivity regenerace bytových domĤ þerpat
prostĜedky pouze ze Státního fondu rozvoje bydlení z programu PANEL.
Ostatní programy
(Dotace na opravy) jsou v souþasné dobČ pozastaveny a žádosti o podporu se
v tomto roce nepĜijímají.
♣ Z programu PANEL lze získat pouze prostĜedky na úhradu úrokĤ z úvČru, který
žadatel o dotaci získal na realizaci svého projektu. To je ménČ, než
v souþasnosti
♣ platná podpora ,,de minimis“. V pĜípadČ, že Evropská komise schválí blokovou
výjimku, bude možné þerpat prostĜedky do maximální výše 50% (ještČ bude
upĜesnČno) celkových zpĤsobilých výdajĤ projektu. Výsledek bude znám
v prosinci tohoto roku.
♣ Jiné operaþní programy regeneraci bytových domĤ nepodporují.
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3) Projekty pod þarou
♣ IPRM mĤže také oddČlenČ zmiĖovat dĤležité projekty ve vybrané zónČ mČsta
(BĜezenecká, Zahradní, Kamenná, Píseþná), které budou spolufinancovány
z jiných operaþních programĤ a pokrývají ,,nebytové“ aktivity. Tyto projekty
obdrží v prĤbČhu hodnocení bonifikaci ve výši 10%.

9

CO JE NUTNÉ UDċLAT PěED ZAěAZENÍM PROJEKTU DO IPRM?
1) Popsat projektový zámČr do projektového listu, kde budou uvedeny jednotlivé
aktivity projektu (rekonstrukce stĜechy, zateplení fasády, výmČna oken),
odhadnout náklady na jednotlivé aktivity, pĜedpokládaný harmonogram
realizace – roky, ve kterých se bude projekt realizovat. Projektový list
naleznete na webových stránkách mČsta Chomutova
2) Úþastnit se veĜejných projednání IPRM
3) PravidelnČ sledovat stránky mČsta
4) Konzultovat zámČr nebo projekt s projektovými manažery mČsta Chomutova

10

CO JE DOBRÉ JEŠTċ VċDċT?
1) Realizace projektu by mČla trvat v rozmezí let 2009 – 2015 (30. þervna), doba
realizace projektu nesmí pĜesáhnout 3 roky, pĜiþemž žádost o dotaci musí být
podána nejdéle v roce 2013 a musí být realizována ve vybrané zónČ mČsta
(sídlištČ BĜezenecká, Zahradní, Píseþná, Kamenná)
2) Fyzická realizace projektu nesmí zaþít pĜed registrací projektu
3) Pokud plánujete projekt realizovat v roce 2009, zaþnČte se zpracováním
projektové dokumentace, vyĜizováním územního rozhodnutí pĜípadnČ
stavebního povolení. V pĜípadČ snížení energetické nároþnosti budov (
zateplení obvodového pláštČ budov apod.) je nutno navíc doložit energetický
audit. Vždy musíte mít vyjasnČné vlastnické vztahy k objektu, na jehož
rekonstrukci þi modernizaci budete žádat o dotaci.
4) PĜi výbČru dodavatele musíte postupovat dle Zákona o veĜejných zakázkách
þ. 137/2006 Sb.
5) Žadatel musí poþítat s pĜedfinancováním celého projektu, to znamená, že
pĜislíbenou dotaci získá až po realizaci projektu.
6) Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vĤþi státu ( zdravotní pojištČní, finanþní
úĜad).
7) Veškerou dokumentaci vztahující se k projektu bude pĜíjemce dotace
uchovávat minimálnČ 10 let od ukonþení projektu. Po dobu udržitelnosti
projektu což je 5 let od ukonþení realizace projektu je nutno podávat
monitorovací zprávy.
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8) To, že bude Váš projekt zaĜazen do IPRM IOP, nebude ještČ znamenat, že na
tento projekt získáte dotaci. NejdĜíve musí být IPRM IOP doporuþen
Ministerstvem pro místní rozvoj k financování. Na základČ schváleného IPRM
mČsto vyhlásí výzvu k pĜedkládání projektĤ v rámci IPRM IOP a podle
stanovených výbČrových kritérií vybere vhodné projekty, které pĜedloží k
dalšímu hodnocení na CRR. CRR doporuþí vybrané projekty k financování.
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Tabulka: S þím mĤžete zaþít pĜed registrací projektu?
VeĜejná podpora
Projekt
zakládá
veĜejnou podporu
(Týká se všech projektĤ
v rámci
aktivity
Regenerace
bytových
domĤ
a
nČkterých
projektĤ tzv. pod þarou.
To, zda se jedná o
veĜejnou
podporu
u
projektĤ tzv. pod þarou je
nutné
konzultovat
s pracovníky OP).

Co
mohu
pĜed
registrací projektu?
Je
tĜeba
zpracovat
projektovou dokumentaci,
zajistit pĜíslušné vyjádĜení
stavebního úĜadu – min.
územní rozhodnutí.

Realizovat výbČrové Ĝízení na
dodavatele, dodavatel smí
být vybrán k datu registrace
projektu,

Projekt
nezakládá
veĜejnou podporu
(Týká
se
aktivity
Revitalizace
veĜejného
prostranství)

Realizovat výbČrové Ĝízení
na dodavatele, dodavatel
smí být vybrán k datu
registrace projektu, je ale
nutno pĜedložit pĜedem
Oznámení o zadávacím
Ĝízení na CRR k posouzení.
Zpracování projektové
dokumentace a výdaje
spojené s vydáním
územního rozhodnutí þi
stavebního povolení (a
dalších potĜebných
vyjádĜení – životní
prostĜedí apod.) jsou
zpĤsobilými výdaji
projektu, jestliže nastaly
po 1.1.2007
11/16

Co
nesmím
pĜed
registrací projektu!
Nesmí být zahájeny
stavební práce nebo dán
závazný pĜíslib objednávky
zaĜízení, nesmí být
rozhodnuto o pĜidČlení
veĜejné zakázky.
PĜi výbČru dodavatele je
nutno minimálnČ 14 dnĤ
pĜed odesláním formuláĜe
,, Oznámení zadávacího
Ĝízení“ do Informaþního
systému veĜejných
zakázek pĜedložit zadávací
dokumentaci k posouzení
na Centrum regionálního
rozvoje ( dále jen CRR).
Pokud žadatel zapoþne
práce na projektu pĜed
písemným
potvrzením o
zpĤsobilosti
projektu, bude projekt
vyĜazen z hodnocení.
Žadatel
nesmí
zaþít
s fyzickou
realizací
projektu (zaþít s výstavbou
apd.)
Projekt, který nezakládá
veĜejnou podporu nemusí
þekat
na
písemné
potvrzení
zpĤsobilosti
projektu,
výdaje
jsou
zpĤsobilé od registrace
žádosti.

IPRM IOP v þíslech:
Seznam mČst nad 50 tis. obyvatel, které zpracovávají IPRM IOP

NUTS II
StĜední ýechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
StĜední Morava
Moravskoslezsko

MČsta
Kladno, Mladá Boleslav
PlzeĖ, ýeské BudČjovice
Ústí nad Labem, Most, DČþín, Teplice, Karlovy Vary,
Chomutov
Hradec Králové, Liberec, Pardubice
Brno, Jihlava
Olomouc, Zlín
Ostrava, HavíĜov, Karviná, Frýdek – Místek, Opava

Celkem se o financování IPRM uchází 22 mČst nad 50 tis. obyvatel . PodpoĜeno
bude
10 – 15 IPRM pro mČsta nad 50 tis. obyvatel.

Orientaþní finanþní alokace na hlavní aktivity IPRM:

Objem prostĜedkĤ v €
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

Revitalizace veĜejných
prostranství
Regenerace bytových
domĤ

Revitalizace
veĜejných
prostranství

Regenerace
bytových domĤ
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NA KOHO SE OBRÁTIT?

Statutární mČsto Chomutov
Iva Josífková: 474 637 241, i.josifkova@chomutov-mesto.cz
Mgr. Marcela Kukiová: 474 637 243, m.kukiova@chomutov-mesto.cz
Aktuální informace najdete na: http://www.chomutov-projekty.eu/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, DEFINICE POJMģ

Použité zkratky
CRR
EU
IOP
IPRM
MMR
OP
ROP

Definice pojmĤ
modernizace

rekonstrukce

urbánní

Centrum regionálního rozvoje
Evropská unie
Integrovaný operaþní program
Integrovaný plán rozvoje mČsta
Ministerstvo pro místní rozvoj
Operaþní program
Regionální operaþní program

RozšíĜení vybavenosti nebo použitelnosti
napĜ. výmČna výtahu za nový s lepšími
technickými parametry
Zásahy do majetku, které mají za
následek zmČnu jeho úþelu nebo
technických parametrĤ (napĜ. zateplení
domu – dĤm získá lepší technické
parametry tím, že dojde ke snížení úniku
tepla).
Týkající se zástavby mČst a obcí

Za spoleþnost ROPRO a.s.,
vypracovala
Bc. Monika Pánovová
hlavní projektová manažerka IPRM SídlištČ, místo pro život
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Místo na poznámky:
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Místo na poznámky:
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Místo na poznámky:
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