Řídící orgán OP Doprava
Ministerstvo dopravy České republiky
vyhlašuje

VÝZVU
pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Doprava, prioritní osy 6
Oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel
(Program č. 127 550 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní
nákladní dopravy)
Cíle podpory


zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí plynných
znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů



převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je nejvíce
šetrná k životnímu prostředí



zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní nákladní dopravy, které povede v konečném
důsledku k výraznému snížení potenciálních ekologických škod

Podporované investice


Podprogram 1 – Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek
(nízkoemisní pohonné jednotky a přímo související návazné prvky, pomocné agregáty)
s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč.



Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení
odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na
osobní automobily) s předpokládaným finančním objemem podpory ve výši 10 000 000 Kč.



Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské
vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna
obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením,
vybavení autopilotem) s předpokládaným finančním objem podpory ve výši 10 000 000 Kč.

Forma a míra podpory


Maximální míra podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů
o podpora bude poskytnuta ve formě nenávratné přímé dotace
o podpora se nesmí kumulovat s ostatní podporou na tytéž způsobilé náklady
o na podporu z veřejných rozpočtů ČR i EU není právní nárok



Celková míra podpory se skládá:
o z prostředků veřejných rozpočtů ČR – 15 % celkové podpory
o z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – tvoří zbývajících
85 % podpory

Předpokládaná alokace
Celková předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 30 000 000 Kč, z toho 25 500 000 Kč z fondu
ERDF a 4 500 000 Kč ze státního rozpočtu ČR.

Příjemci podpory


vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla
jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost
provozovatele.

Doba realizace projektů


projekty předložené v rámci 5. kola výzvy musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2015
(tzn., že na plavidle je provedena modernizace v souladu s projektovou žádostí a plavidlo
má vydáno platné lodní osvědčení/osvědčení plavidla);
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doba financování projektu může být dále omezena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Informace pro žadatele
Bližší údaje ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro předložení žádosti jsou uvedeny
v Pokynech pro žadatele a v Pokynech pro vyplnění projektové žádosti, Dokumentaci programu
č. 127 550 a Rozhodnutí EK č. S.A.38003 (2013/N) ze dne 11. dubna 2014, kterým se prodlužuje
režim státní podpory č. N 358/2007 ze dne 20. května 2008.
Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na www.opd.cz/cz/plavidla.

Předkládání žádosti
Formulář projektové žádosti 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 Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU, Nábřeží
Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.
V rámci 5. kola výzvy je možné projektové žádosti předkládat od 15. 9. 2014 do 31. 10. 2014.
Po ukončení výzvy budou projektové žádosti vyhodnoceny. Tato výzva je kolová, tzn. že ke
schválení projektů dojde až po vyhodnocení všech projektů přijatých v rámci výzvy.

Kontaktní údaje
Další informace lze získat na níže uvedené kontaktní elektronické adrese:
e-mail:

plavidla@opd.cz
(při zaslání dotazu musí žadatel vždy zároveň uvést svůj telefonický kontakt).
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