Řídící orgán OP Doprava
Ministerstvo dopravy České republiky
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z OP Doprava, prioritní osy 6
oblast podpory 6.1
podoblast – Podpora revitalizace železničních vleček
(Program č. 127 530)

Cíle podpory


napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím
podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Podporovat
rozšiřování, racionalizaci, modernizaci a diverzifikaci hospodářských činností podniků
umístěných ve znevýhodněných regionech, obzvláště podporou zakládání nových
provozoven.



snížit zatížení životního prostředí a poškozování veřejného zdraví nákladní dopravou,
převedením části přeprav na ekologičtější alternativní železniční a vodní dopravu

Podporované investice


investice do rozšiřování stávajících či pořízení nových vleček;



investice na nabytí železniční vlečky;



náklady spojené s pronájmem formou finančního leasingu

Forma a míra podpory


míra veřejné podpory poskytovaná žadatelům dle tohoto programu může dosáhnout
maximálně stanovené výše způsobilých výdajů dle oblasti klasifikované pro regionální
podporu, a to následovně:

Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod,
Střední Morava, Moravskoslezsko

40 %

Jihozápad

36 % (do 31.12. 2010 a dále 30 %)


podpora je nevratnou dotací



na podporu z veřejných rozpočtů ČR i EU není právní nárok



celková míra veřejné podpory se skládá:
o z prostředků veřejných rozpočtů ČR - musí tvořit min. 15 % celkové podpory
o z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - tvoří
zbývajících 85 % veřejné podpory

Příjemci podpory


u investic do rozšiřování stávajících či pořízení nových vleček a investic na nabytí
železniční vlečky - právnická či fyzická osoba („podnik“), která má k pozemkům určeným k
zastavění (či zastavěným) vlečkou či její součástí vlastnická či jiná práva, u nestavebních
investic

budoucí vlastník pořizované investice, který prokáže k užívaným pozemkům

železniční vlečky nájemní vztah na období u velkých podniků 5 let/ u malých a středních
podniků 3 roky po dokončení investice


u investic do nákladů spojených s pronájmem formou finančního leasingu - nájemce jiného
majetku železniční vlečky než pozemků a staveb, který prokáže nájemní vztah k pozemkům
a stavbám železniční vlečky na období u velkých podniků 5 let/ u malých a středních
podniků 3 roky po dokončení investice

Územní vymezení
Jedná se o železniční vlečky umístěné na území ČR, v regionu způsobilém pro regionální podporu.
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Informace pro žadatele
Bližší údaje ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro předložení žádosti jsou uvedeny
v Pokynech pro žadatele, Dokumentaci programu a Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24.
října 2006, které lze nalézt na www.opd.cz.

Předkládání žádosti
Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh a přesný postup týkající se
předkládání žádosti jsou k dispozici v elektronické formě na následujících webových stránkách:
www.opd.cz
a rovněž prostřednictvím (www.mdcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.eu-zadost.cz).
Místem pro překládání projektových žádostí je Odbor fondů EU Ministerstva dopravy.

V rámci tohoto kola je možné projektové žádosti předkládat od 1.4. do 31.5.2008.
Po ukončení kola budou projektové žádosti vyhodnoceny.

Kontaktní údaje
Další informace lze získat na níže uvedených kontaktech:
e-mail: vlecky@opd.cz
telefonní čísla: 225 131 561 - Ing. Magdalena Konvičková
225 131 435 - Ing. Milada Šmejkalová
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