Řídící orgán OP Doprava
Ministerstvo dopravy České republiky
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí veřejné podpory
z Operačního programu Doprava, prioritní osy 6
Oblast podpory 6.1 – Podpora multimodální nákladní přepravy,
podoblast Podpora revitalizace železničních vleček
(Program ev. č. 127 350 – Podpora revitalizace železničních vleček)
Cíle podpory
•

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

•

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, mimo jiného, podporou zřizování
nových železničních vleček.

Podporované investice
•

investice do rozšiřování a dalšího rozvoje stávajících a pořízení (výstavbu) nových
železničních vleček;

•

investice na nabytí železniční vlečky (provozovny), která již zanikla nebo by zanikla, pokud
by nedošlo k jejímu odkoupení;

•

náklady spojené s pronájmem jiného majetku než pozemků a staveb, je-li nájemní smlouva
uzavřena formou finančního leasingu.

Forma a míra podpory
Forma podpory:
•

vnitrostátní regionální investiční podpora („VRIP“).

Míra podpory:
•

VRIP může dosáhnout max. následující stanovené výše způsobilých výdajů:
Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava,
Moravskoslezsko………………….40 %;
Jihozápad………………………….30 %.

Předpokládaná alokace
Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 110,136 mil. Kč, z toho 93,615 mil. Kč z fondu ERDF
a 16,521 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR.
Příjemci podpory
•

u investic do rozšiřování stávajících či pořízení (výstavbu) nových železničních vleček
a investic na nabytí „provozovny“, 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 podpory nákladů spojených s pronájmem formou finančního leasingu, nájemce jiného
majetku železniční vlečky než pozemků a staveb, který prokáže nájemní vztah k pozemkům
a budovám 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.
Doba realizace projektů
Doba financování projektu může být omezena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v závislosti
na výši finančního závazku pro jednotlivé roky.
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Informace pro žadatele
Bližší údaje ke zpracování žádosti o poskytnutí veřejné podpory (dále jen „žádost“) a k podmínkám
pro předložení žádosti jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a jejich přílohách, zejména
v Informaci ke zpracování Specifické souhrnné přílohy projektové žádosti Benefit7 a
v Dokumentaci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“, ev. č. 127 350.
Uvedené a další související dokumenty jsou k dispozici na www.opd.cz a www.mdcr.cz.
Předkládání žádosti
Formulář žádosti a přesný postup týkající se předkládání žádosti je k dispozici v elektronické formě
na následujících webových stránkách:

www.opd.cz, www.eu-zadost.cz, www.mdcr.cz
Místem pro překládání žádostí je Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, nábřeží Ludvíka Svobody
12, 110 15 Praha 1.
V rámci tohoto kola výzvy je možné žádosti předkládat od 29. 10. 2012 do 18. 1. 2013.
Po ukončení výzvy bude provedena kontrola a hodnocení žádostí a následně bude žadatel
informován o výsledku kontroly, resp. hodnocení žádosti.
Kontaktní údaje
Další informace lze získat na níže uvedeném kontaktu:
e-mail:

vlecky@opd.cz

Na tuto adresu mohou žadatelé zaslat dotazy event. požádat o termín konzultace na Ministerstvu
dopravy. Žadatel uvede své identifikační údaje, kontaktní osobu a emailové a telefonické spojení.
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