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STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
VYHLAŠUJE

v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod pro období 2007-2013

DOPLŇKOVOU VÝZVU
k předkládání projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy 

„Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání 
a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (IPRM)

Základní informace o výzvě:
Obecná východiska a zdůvodnění výzvy
Statutárnímu městu Jihlava se v programovacím 

období 2007-2013 naskytla možnost využít pro 
svůj všestranný rozvoj fi nančních prostředků ze 
strukturálních fondů EU v návaznosti na své při-
rozené potřeby konkrétní a zároveň komplexně 
integrované rozvojové záměry a projekty. 

Od roku 2008 probíhá čerpání fi nančních pro-
středků na předem schválené projekty IPRM v 
souladu s nastavenými podmínkami Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v 
rámci oblasti podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních 
center. Regionální rada regionu soudržnosti Jiho-
východ alokovala ve svém rozpočtu ve prospěch 
statutárního města Jihlavy za účelem realizace díl-
čích projektů IPRM fi nanční částku v celkové výši 
maximálně 556 852 768,- CZK. 

Výše uvedená částka byla Regionální radou re-
gionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2012 na-
výšena o tzv. kurzovou rezervu IPRM, která byla 
uvolněna s ohledem na průběh čerpání fi nančních 
prostředků poskytnutých na realizaci IPRM. 

Část fi nančních prostředků uvolněná z tzv. kur-
zové rezervy je předmětem této výzvy a bude vyu-
žita na fi nancování projektu zaměřeného na oblast 
volnočasových a zájmových aktivit široké sku-
piny dětí a mládeže (zájmové kroužky a činnosti 
včetně zajištění celoročních aktivit v adekvátních 
případech) v rámci oblasti podpory IPRM č. 1.2 
- Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infra-
struktury v oblasti kultury, sportu a volnočaso-
vých aktivit, aktivity IPRM č. 1.2.2  - Výstavba a 
technické zhodnocení infrastruktury pro sport, 
práci a dětmi a mládeží, volnočasové a neformální 
aktivity, jejíž náplň je vymezena níže.

Zaměření výzvy
Oblast podpory IPRM č. 1.2 - Všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti 
kultury, sportu a volnočasových aktivit

Podporovaná aktivita IPRM č. 1.2.2 - Výstavba 
a technické zhodnocení infrastruktury pro sport, 
práci a dětmi a mládeží, volnočasové a neformální 
aktivity 

Tato výzva je v rámci dané aktivity v souladu s 
rozhodnutím Řídícího výboru IPRM ze dne 5. 
9. 2012 zaměřena na vybudování moderní a ade-
kvátně vybavené infrastruktury pro zajištění vol-
nočasových a zájmových aktivit pro širokou sku-
pinu dětí a mládeže na území statutárního města 
Jihlavy (zájmové kroužky a činnosti včetně zajiš-
tění celoročních aktivit).

Věcné zaměření výzvy
Cílem výzvy je podpora volnočasové infrastruk-

tury a infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží 
jako nástroje pro všestranný a trvale udržitelný 
rozvoj města a prevenci sociopatologických jevů. 
Důvodem je potřeba statutárního města Jihlavy 
zajistit v rámci svého územního obvodu moderní 
a adekvátně vybavenou infrastrukturu pro zajiště-
ní volnočasových a zájmových aktivit pro širokou 
skupinu dětí a mládeže minimálně ve struktuře a 
kapacitě odpovídající stávajícímu zájmu o tyto 
aktivity (včetně zajištění celoročních aktivit) při 

zohlednění přirozené priority města, kterou je z 
hlediska ekonomické efektivnosti a trvale udrži-
telného rozvoje využití stávající infrastruktury na 
území města, tzn. regenerace stávajících objektů. 

Cílem realizace projektu v rámci této výzvy je 
vybudování infrastruktury ve formě dostatečně 
kvalitního zázemí pro: 

1. Aktivity pro matky s dětmi pro děti v ra-
ném a předškolním věku se zaměřením na kon-
takt dětí v kolektivu, pohybové aktivity, hudební 
a výtvarnou výchovu, přípravu dětí na povinnou 
školní docházku apod.  

2. Aktivity vzdělávací a estetické se zaměřením 
na hru na hudební nástroje s možností skupinové 
či individuální výuky, pěvecké a taneční kroužky, 
výtvarné kroužky, divadelní kroužky, manuální 
dovednosti jako např. práce s keramikou apod.

3. Aktivity zaměřené na přírodní vědy a pří-
rodu – např. přírodovědné kroužky, zoologické 
kroužky, kynologické kroužky, rybářské kroužky 
včetně pobytu v přírodě v různých formách.

4. Aktivity zaměřené na techniku – např. vý-
uka práce na PC (tvorba webových stránek, pro-
gramování), technicky zaměřené kroužky (elektro 
dovednosti), modelářství apod.

5. Aktivity zaměřené na sport a turistiku - 
sportovní aktivity v podobě pohybových her, mí-
čových a společenských her, cvičení a posilování, 
rybaření apod.

6. Další zájmové činnosti pro děti a mládež

Dané aktivity budou (s ohledem na svůj spe-
cifi cký charakter) zajišťovány v průběhu celého 
roku, přičemž rokem se rozumí dvanáct po sobě 
nepřetržitě jdoucích měsíců (tj. dané období se 
nemusí shodovat s kalendářním rokem).

Cílová skupina
Cílovou skupinou budované infrastruktury zá-

jmového vzdělávání jsou děti a mládež, žáci a stu-
denti, účastníky mohou být také pedagogičtí pra-
covníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, 
popřípadě další fyzické osoby. 

Oprávnění žadatelé
- organizace zřizované městem
- nestátní neziskové organizace 
- malí a střední podnikatelé 
- statutární město Jihlava 

Celkový objem fi nančních prostředků aloko-
vaných pro tuto výzvu

- 31 025 000,- Kč dotace Regionální rady regio-
nu soudržnosti Jihovýchod

Způsobilé výdaje a veřejná podpora
Pravidla pro způsobilost výdajů a podmínky pro 

vznik veřejné podpory jsou blíže popsány v Pro-
váděcím dokumentu ROP JV, Metodickém poky-

nu ke způsobilým výdajům projektu, Příručce pro 
žadatele a příjemce a dalších relevantních doku-
mentech zveřejněných na www.jihovychod.cz v 
sekci Pro žadatele, Dokumenty ke stažení. 

Maximální výše dotace
Procentní výše dotace hrazená poskytovatelem 

dotace nemusí u projektů realizovaných v této ak-
tivitě č. 1.2.2 dosáhnout při závěrečném vyúčtová-
ní projektu stanovené maximální výše 85 % celko-
vých způsobilých výdajů, ale bude poskytnuta jen 
do výše odpovídající částce dotace přepočtené dle 
aktuálního kurzu a případný rozdíl pokryje žada-
tel (předkladatel projektu do IPRM) z vlastních 
prostředků. V případě, že projekt bude zakládat 
veřejnou podporu (zejména komerční projekty, 
projekty podnikatelů), je maximální výše dotace 
stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů 
projektu s možností navýšení o 10 procentních 
bodů u středních podniků a 20 procentních bodů 
u malých a mikro podniků (viz příslušná část Pro-
váděcího dokumentu ROP JV).  

Monitorovací indikátory
Nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu je 

naplnění minimální výše monitorovacího indiká-
toru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy (města)“ 
o hodnotě 1 000 m2. 

Místo realizace projektu
Místem realizace projektu musí být území statu-

tárního města Jihlavy.

Termín realizace projektu
Fyzická realizace projektu musí být zaháje-

na nejpozději do 31. 12. 2013 (po předchozím 
schválení projektové žádosti ze strany poskytova-
tele dotace) a ukončena dle podmínek této výzvy 
nejpozději do 30. 4. 2015.

Termíny pro předložení projektového 
záměru do IPRM
Doba trvání výzvy: 22. 2. 2013 - 19. 4. 2013
Ukončení příjmu projektových záměrů: dne 

19. 4. 2013 ve 12.00 hodin na podatelně Magis-
trátu města Jihlavy

Na zařazení projektového záměru do IPRM ne-
ní právní nárok ani se nejedná o rozhodnutí ve 
správním řízení. 

Úplné znění doplňkové výzvy včetně příloh 
nezbytných pro možnost předložení projekto-
vého záměru do IPRM naleznete na ofi ciálních 
internetových stránkách statutárního měs-
ta Jihlavy www.jihlava.cz, v sekci Integrovaný 
plán rozvoje města, v záložce Výzvy (Doplňko-
vá výzva k předkládání projektových záměrů 
do aktivity č. 1.2.2 IPRM). 

Bližší informace podá 
Ing. Iveta Částková, manažer IPRM, 
tel. 567 167 478, 
e-mail: iveta.castkova@jihlava-city.cz.


