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Předložení zprávy o činnosti sekce Regionální dotační kancelář
Středočeského inovačního centra, spolku
za období září – listopad 2016

Sekce Regionální dotační kancelář vznikla k 1. 9. 2016. Během měsíců září – říjen postupně došlo k
základnímu technickému zabezpečení chodu.
Sekce Regionální dotační kancelář vyvíjí činnost v souladu s organizačním řádem SIC, dle kterého
je zodpovědná zejména za naplňování těchto cílů a činností spolku:

-

Účelné, hospodárné a efektivní čerpání strukturálních fondů EU

-

Analýza dotačních možností

-

Konzultace a plánování projektových záměrů Středočeského kraje

-

Tvorba žádostí o poskytnutí dotací, kompletace povinných příloh žádosti

-

Komplexní služby administrace dotace včetně komunikace s orgány veřejné správy

-

Zajištění kontroly správnosti postupu příjemců podpory při zadávání veřejných zakázek

1. Lidské zdroje
ředitel SIC
vedoucí oddělení Projektového řízení
vedoucí oddělení Vnitřních věcí
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KONKRÉTNÍ PROVEDENÉ ČINNOSTI
IROP
Výzva č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ - žadatel Středočeský kraj

Výzva č. 1 byla vyhlášena k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu, specifického cíle 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných
úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 10 395 692 450 Kč, podíl
státního rozpočtu je 611 511 321 Kč.
Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. března 2017.
Aktuální stav alokace výzvy č. 1:
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Ze strany RDK již došlo k registraci šesti žádostí v souhrnné částce 190 mil. Kč.
Zároveň probíhá tvorba žádostí na dalších šest projektů v souhrnné částce 505 mil. Kč, kde je
předpoklad registrace ještě v kalendářním roce 2016. Konkrétní projekty včetně uvedení
rozpočtu a data registrace, resp. předpokládaného data registrace u rozpracovaných projektů,
uvádíme v následující tabulce:

Registrační číslo

Název projektu

Rozpočet
projektu

Datum
registrace

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001883

II/115 Řevnice, průtah

6 519 000

31.8.2016

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002417

23 674 000

31.10.2016

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002418

Oprava mostu ev.č. 272-011 most přes Jizeru
v Benátkách
II/603 Radějovice - Babice

75 390 000

31.10.2016

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002419

II/125 Vlašim, most ev.č. 125-019

11 878 000

31.10.2016

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002495

II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice
včetně křižovatky
II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 SedlecPrčice přes Sedlecký potok
II/111 Před Bystřicí most ev.č. 111-001 1.část
a 002 2. část
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č.
331-008
II/329 Plaňany, obchvat

16 811 000

3.11.2016

55 718 000

11.11.2016

70 049 000

31.12.2016

140 000 000

31.12.2016

70 474 000

31.12.2016

II/104 Most přes Vltavu v Davli ev.č. 104001
II/605 Chrášťany, přeložka

59 830 000

31.12.2016

64 387 000

31.12.2016

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

100 404 000

31.12.2016

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002590
Registrační číslo bude přiděleno po
registraci

CELKEM 695 134 000
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IROP
Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL

Výzva č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ byla vyhlášena k
podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle
2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 741 176 471 Kč.
Příjem žádostí o podporu byl ukončen dne 27.10.2016.
Stav alokace výzvy č. 30 ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu:

Ze strany RDK došlo k registraci jedné žádosti s rozpočtem 43 356 359 Kč. Podrobnosti
projektu jsou uvedeny v následující tabulce:

Registrační číslo

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002314
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Název projektu

Multifunkční objekt v obci Třebestovice stavební úpravy a rekonstrukce

Rozpočet
projektu
43 356 359

Datum
registrace
27.10.2016

DALŠÍ ČINNOSTI
Zástupci SIC – sekce RDK se účastní veškerých jednání pracovních skupin pro projekty telematiky a
vybraných úseků silnic II. a III. třídy, kde se v současné době tvoří zásobníky projektů, na základě
kterých budou nastaveny parametry konkrétních výzev v rámci ITI. V rámci těchto pracovních skupin
dochází ke komunikaci se zástupci následujících organizací: Středočeský kraj, ROPID, IPR, Magistrát
hl. města Prahy.
Zástupce SIC – sekce RDK se aktivně účastní výběru projektů a jejich specifikace tak, aby projekty
splňovaly veškerá kritéria nastavená pro oblast ITI v Pražské metropolitní oblasti.
V rámci ITI je na projekty, které budou realizovány na území Pražské metropolitní oblasti alokována
celková částka 4 606 322 000 Kč. Rozdělení na jednotlivé Operační programy a specifické cíle jsou
uvedeny v následující tabulce:

Pracovníci SIC – sekce RDK aktivně komunikují se zástupci různých Operačních programů, především
s kontaktními osobami IROP pro Středočeský kraj. V souvislosti se zavedením nové podmínky
souladu se strategií RIS3 byla také provedena jednání se zástupci OPPIK.
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