Výzva 03_18_090
Příloha č. 3 – Zdůvodnění dílčích alokací
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 400 000 000 Kč.
V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro níže uvedené umístění
dopadu projektu:
A. 200 000 000 Kč pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj
B. 200 000 000 Kč pro všechny kraje ČR neuvedené v dílčí alokaci A, tzn. Středočeský
kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický
kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Žádosti o podporu budou projednány výběrovou komisí v pořadí dle výše vymezených
segmentů, tj. A a B. V případě, že dílčí alokace daného segmentu nebude moci být plně
využita (např. z důvodu malého zájmu žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu),
bude nevyužitá dílčí alokace přidělena na žádosti o podporu do druhého segmentu, pokud
v tomto bude moci být využita.
Důležité! Pokud bude předložen projekt s místem dopadu napříč kraji v dílčích alokacích A
i B (např. celorepublikový mimo hl. m. Prahu), bude zařazen do dílčí alokace B.
I. Zdůvodnění pořadí a dílčích alokací
K rozdělení celkové alokace výzvy do dílčích alokací bylo přistoupeno s ohledem
na přetrvávající relativně vysokou míru nezaměstnanosti převyšující průměr ČR ve většině
okresů krajů zahrnutých do dílčí alokace A a na potřebu zajištění podpory pro strukturálně
znevýhodněné kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký) zahrnuté ve strategii
RE:START (http://restartregionu.cz/).1
Průměrná míra nezaměstnanosti (v %) v
okresech dílčí alokace A
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Viz usnesení Vlády ČR č. 3/2017 o Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje (RE:START) a na něj navazující schválené akční plány.
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Frýdek-Místek
Karlovy Vary
Cheb

3,0
2,9
1,8

Zdroj: Statistika ÚP ČR k 31. prosinci 2018.

II. Postup pro hodnocení žádostí o podporu při projednávání ve výběrové komisi
Výběrová komise projedná seznam žádostí o podporu v členění dle dílčích alokací A a B
dle místa dopadu projektu. Žádosti o podporu budou seřazeny uvnitř těchto dvou segmentů
dle výsledků ve věcném hodnocení. Na seznamy projektů k projednání výběrové komise
budou zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly vyššího bodového
zisku do úrovně objemu projektů ve výši 150 % dílčí alokace. Případně bude seznam
pro každou skupinu navýšen o projekty o alokaci, která se dle výsledků věcného hodnocení
bude přesunovat ze segmentu s nedostatkem projektů a tedy i evidentně nevyčerpatelnou
částí alokace, a to dle níže uvedeného postupu.
V případě, že dílčí alokace pro danou skupinu projektů nebude moci být plně využita
(např. z důvodu malého zájmu žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu), bude
nevyužitá dílčí alokace přidělena na žádosti o podporu do druhého segmentu, pokud v tomto
bude moci být využita.
Seznam žádostí bude projednán v pořadí dle segmentů A a B dle následujícího postupu:
1. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu A a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment A.
2. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu A, budou prostředky přiděleny
na žádosti v segmentu B.
3. Výběrová komise projedná žádosti v segmentu B a doporučí k financování žádosti
do výše dílčí alokace pro segment B případně navýšené o volné prostředky
ze segmentu A dle bodu 2).
4. V případě, že nebudou využity prostředky v segmentu B, budou tyto prostředky
přiděleny na žádosti v segmentu A.
5. Pokud ani v segmentu A ani B již nebude možné prostředky na další žádosti využít,
zůstane výzva nedočerpána a zbylé prostředky budou využity do další případné
výzvy pro předkládání žádostí.
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