Finální verze žádosti (ROP-IP)

Unikátní kód žádosti:

ØwZrGPØØØ1

Identifikace operačního programu
Číslo operačního programu:

CZ.1.13

Název operačního programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Číslo prioritní osy:

13.2

Název prioritní osy:

Rozvoj městských a venkovských oblastí

Číslo oblasti podpory:

13.2.3

Název oblasti podpory:

Rozvoj venkova

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

10

Název výzvy:

10. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb.

701-704 (FZ 07/2009)

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Projekt
Název projektu:

Komunitní centrum obce Sloup v Čechách

Název projektu anglicky:

Municipality centre of Sloup v Čechách

Datum zahájení projektu:

15.09.2007

Doba trvání projektu:

63,5 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:

Datum ukončení projektu:

30.12.2012

82 024 364,00

Zakládá projekt veřejnou podporu:

Ne

Režim veřejné podpory:

Nerelevantní

Stručný obsah projektu:
Obec Sloup v Čechách má na svém území brownfield, bývalý kulturní dům, projekt řeší odstranění tohoto
brownfieldu a smysluplné využití nového areálu - Komunitního centra obce i mikroregionu. Tímto využitím Sloup v
Čech. pomůže řešit i rekvalifikační potřeby obyvatel venkovských oblastí přilehlého regionu, spolkové a
občanské potřeby obyvatel obce i blízkého okolí. Z výše uvedeného vyplývá vymezení projektu napříč věkovým
spektrem obyvatel mikroregionu, obce, ale i možnost využití např. v rámci rekvalifikačních kurzů návštěvníky
mimo lokalitu Sloupu v Čechách a blízkého okolí. Cílem projektu, je vybudovat vhodné prostory, které v obci
chybí, pro spolkovou činnost, rekvalifikaci, volnočasové aktivity seniorů, mládeže i občanů v produktivním věku.
Tato potřeba je umocněna tlakem občanských aktivit v obci. Práce těchto občanských spolků je dokumentována
množstvím akcí, kulturního či sportovního zaměření na webových stránkách obce. Občané i zastupitelé obce
chtějí toto centrum realizovat.
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1. Projekt
Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

Projekt má partnera:

Ano

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Ne
Ano

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

Ano

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:

Ano
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2. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ0511562050

Sloup v Čechách

Česká Lípa

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0511562050

Sloup v Čechách

Česká Lípa

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ051

Liberecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Specifické území:
Mikroregion sdružení obcí
Novoborsko
Realizované investice NUTS3:

100

Adresa místa realizace projektu:
Obec Sloup v Čechách Komenského 236, 471 52 Areál bývalého kulturního domu, budovy čp. 280,
287 a če. 111, okres Česká Lípa, Kraj Liberecký, NUTS II Severovýchod
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3. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
? Komunitní centrum obce Sloup v Čechách ? je investičním projektem, který řeší rekonstrukci areálu
brownfields. Projekt primárně řeší zvýšení atraktivity obce a jejího okolí pro život obyvatel. Vznikem Komunitního
centra obce, revitalizací stávajícího brownfields uvnitř památkové zóny Sloup, dojde k rozvoji kulturní
infrastruktury a služeb, občanské vybavenosti pro obyvatele, včetně obnovení funkčního využití stávajících
objektů. V oblasti vzdělávání v návaznosti na Komunitní centrum dojde k nabídce dalšího vzdělávání a možnosti
rekvalifikace občanů, což bude mít nesporný vliv na zaměstnanost v této venkovské oblasti.
Obec tímto projektem reaguje na požadavky občanů obce i okolí, kteří v rámci bohaté a dlouhodobé spolkové
činnosti nemají dostatečné zázemí a možnosti setkávání. Aktivita spolků a občanů ve svém přirozeném tlaku na
zastupitele je významným hnacím motorem přípravy tohoto projektu. Obec zakoupila tento areál v roce 2007 a
tím učinila první krok k realizaci předkládaného projektu. Následně začala projekt připravovat v rámci PD až do
stupně PD k stavebnímu povolení. Vynaložila nemalé prostředky v souladu s požadavky místních občanů.
Sekundárním záměrem projektu je revitalizovat chátrající areál, který je součástí vesnické památkové zóny
Sloup. Z důvodů jeho umístění v bezprostředním sousedství zámku, fary a kostela sv. Kateřiny v centru obce je
jeho obnova a využití jako kulturně společenské a administrativní centrum velkým přínosem pro obec i z pohledu
památkové péče a celkového urbanistického vzhledu obce.
Obec Sloup v Čechách je přirozeně vnímána jako ?středisková? a okolní obce využívají služeb a provozoven
obce Sloup v Čechách (pošta, ZŠ, MŠ, obchody, knihovna) a navštěvují kulturní a sportovní programy pořádané
v obci. Vytvořením Komunitního centra by zcela jistě neprofitovala jen obec Sloup v Čechách, ale i obyvatelé
okolních obcí, kteří již dne s využívají výše zmíněné nabídky a také všichni obyvatelé mikroregionu Novoborsko.
Cíle projektu:
Globální cíl projektu lze specifikovat takto: Bude zásadním způsobem zlepšena atraktivita venkova pro život
obyvatel, rozvinuta infrastruktura v oblasti vzdělávání a sociálních věcí obce. Dojde k investici do rozvoje služeb,
které budou moci využít všechny věkové skupiny obyvatel obce od předškolních dětí po důchodce, zejména v
rámci spolkové činnosti, celoživotního vzdělávání a podpory lepšího uplatnění na trhu práce a volnočasových
aktivit.
Specifické cíle projektu jsou:
1/rozvoj infrastruktury v oblasti volnočasových a spolkových aktivit
2/ snížení regionálních disparit mezi venkovským a městským prostředím
3/ obnovení vzhledu chátrajícího areálu ve středu obce a tím zvýšení atraktivity celé památkové zóny Sloup pro
místní obyvatele i tuzemské a zahraniční návštěvníky
4/ zachování sociální soudržnosti v tomto sídelním celku (počet obyvatel obce neustále stoupá)
5/ rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí - vzdělávání
bude zaměřeno na skupiny ? klub mládeže, včetně práce s mládeží v rámci spolků (rybáři, hasiči, ochotníci)
6/ vytvoření veřejného bezbariérové WC pro návštěvníky obce
7/ vytvoření důstojnějších prostor pro konání společenských akcí v obci, besed, výstav, bienále atd.
8/ významné rozšíření společenských a sociálních podmínek života na venkově
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Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt "Komunitní centrum obce Sloup v Čechách" reaguje na sociálně ekonomické analýzy zpracované v
souvislosti s programovacím obdobím 2007-2013 jak na národní úrovni, úrovni regionu soudržnosti, tak ale i
úrovni kraje.
Regenerací brownfields a především zlepšení života obyvatel obce a okolí včetně rozvoje infrastruktury v oblasti
vzdělávání a sociálních věcí a zároveň posílení rozvoje lidských zdrojů mikroregionu, jsou hlavními cíly projektu a
odpovídají zaměření Prioritní osy 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblasti podpory 2.3 Rozvoj
venkova, tedy naplnění globálního cíle ?Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel?, operační cíle ?
Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví, a dále Rozvíjet infrastrukturu v
oblasti školství, vzdělávání, a sociálních věcí?.
V rámci ROP NUTS II Severovýchod naplňuje globální cíl regionu pro 2007-2013, který byl definován
následovně:"Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice,
podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k
průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU."
Fiskální politika zacílená prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod Oblasti podpory 2.3 tak přispívá k řešení
problematiky brownfields, rozvoji venkova zlepšením kvality života ve venkovských oblastech, rozvoji
infrastruktury pro střední školství a vzdělávání a sociálních služeb. Realizace projektu ve svých důsledcích
napomůže plnit cíle RR, které si předsevzala a stanovila ve svém programovém dokumentu, a kterými se
zavázala vůči EK; projekt přispěje v rámci regionu k dosažení nastavených parametrů programového dokumentu
- tj. indikátorů měřitelnosti.
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Aktivity přípravné fáze:
1. Snaha zastupitelů a občanů obce řešit brownfield obce, jednání zastupitelstva a návrhy místních občanských
aktivit
2.Ideový návrh projektu končí souhlasem zastupitelstva a koupí objektů areálu
3. Výběrová řízení na zpracovatele studie a žádosti, dále pak na zpracovatele projektové dokumentace.
4.Vypracovány všechny potřebné projektové dokumentace jednotlivých částí projektu ? objektů SO 01 ? SO 09
do stupně stavebního povolení.
5. Přípravy portofolia aktivit, které by měli v Komunitním centru být nabízeny, sestavování marketingové
strategie, dohoda s partnerem projektu (Most ke vzdělání.
6.V rámci aktuální výzvy ROP NUTS II Severovýchod je připravována projektová žádost a studie ekonomického
hodnocení a kompletovány všechny potřebné přílohy; celý projektový záměr je konzultován na územním
pracovišti RR.
Dalším kroky v přípravné fázi jsou zajištění výběru dodavatele stavebních prací, a to dle závazných pokynů
programu a dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dále budou realizována výběrová řízení
na TDI. Obdrží-li projekt podporu, po podpisu smlouvy o poskytnutí grantu bude realizován výběr dodavatele
stavebních prací a podpis smlouvy o dílo. Patřičný prostor bude vytvořen pro důkladnou přípravu návrhu smlouvy
o dílo ? právní konzultace.
Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Realizační fáze (investiční) projektu bude započata Rozhodnutím RR, schválením projektu a jeho dotováním z
příslušné alokace z ROP NUTS II Severovýchod. Prvním krokem investora bude zajištění průběžného
financování projektu a následně svolání realizačního týmu s delegováním jednotlivých úkolů. Dojde k upřesnění
harmonogramu činností, sestavení plánu publicity dle příslušných pravidel publicity k projektům podpořeným ze
zdrojů EU.
Dle platné legislativy, usmluvnění s poskytovatelem dotace a na základě zákona č. 40/2004 -O veřejných
zakázkách, příslušných paragrafů, bude provedeno výběrové řízení na dodavatele díla a technického dozoru
investora.
Po dokončení výběrového řízení, uzavření smluvního vztahu,dojde k fyzickému začátku realizace projektu,
budou započaty stavební práce dle logické posloupnosti a dle projektové dokumentace ke stavbě za asistence
TDI a autorského dozoru. V průběhu staveb bude používána technologie navržená projektanty a také závazná
stanoviska orgánů památkové péče, neboť areál leží ve vesnické památkové zóně a na hranici významného
krajinného prvku ? zámecký park a lipová alej. Vybočení z těchto daných mantinelů není možné.
V průběhu realizační fáze budou dle požadavků RR uskutečňovány průběžné kontroly, zpracovávány
monitorovací zprávy a prováděno vyúčtování projektu v rámci realizační fáze, tak i závěrečné vyúčtování.
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Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Provozní část projektu.
Komunitní centrum zahájí svou činnost po oficiálním ukončení stavby, kolaudaci a slavnostním otevření cca v
dubnu 2012.
Bude vybrán kvalitní personál zajišťující provoz zařízení a na základě již připravené marketingové strategie
začne připravovat programová náplň ( blíže přiblížena v příloze č. 4)
Aktivity provozní části:
Aktivity spojené s provozem Komunitního centra spočívají především v naplňování cílů pro které bylo
vybudováno. Prioritami celého managementu Komunitního centra je zajištění efektivního chodu, plného využití
kapacity centra, zajištění financování na plné pokrytí nákladů spojených s provozem, vyhodnocování a
aktualizace programové náplně centra dle aktuální poptávky jak po vzdělávacích programech, tak po aktivitách v
oblasti kultury a volnočasových vyžití obyvatel (zajištění neustálého dialogu s místními obyvateli). Podle vývoje
ve vytíženosti kapacit centra musí dojít k přizpůsobení marketingové strategie, účinné propagace atd.
Připravenost projektu k realizaci:
Projekt má vysoký stupeň připravenosti - je zpracována projektová dokumentace ve stupni stavebního povolení,
je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Zastupitelstvo obce na základě usnesení z 27.1.2009
schválilo v případě získání dotace zajištění potřebné spoluúčasti ve výši 7,5% z ceny projektu, zároveň schválilo
po dobu udržitelnosti projektu zajištěni potřebných finančních prostředků z rozpočtu obce na provoz Komunitního
centra.
Projekt má zpracovanou studii ekonomického hodnocení a další nutné přílohy pro žádost podanou ve smyslu
získání dotace ze zdrojů EU.
Projekt disponuje kvalitními lidskými zdroji, lidmi profesně, manažersky i lidsky kompetentními zhostit se aktivní
a velmi náročné činnosti při úspěšném realizování projektu.
Projekt má aktivního partnera pro provozní fázi v oblasti celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů.
Vazba na jiné aktivity a projekty:
Po dobu výstavby Komunitního centra obce Sloup v Čechách je dostatek prostoru pro přípravu podrobné
spolupráce s partnerem projektu Most ke vzdělání a ve spolupráci s Úřadem práce v České Lípě na dalších
aktivitách případně neinvestičních projektech v rámci celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů.
Projekt navázal na již uskutečněnou revitalizaci objektů v památkové zóně.
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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01.06. Vybavení interiéru
02
01.07

1

1 592 680,00

Pořízení strojů a zařízení

1 592 680,00

0,00 Kč

1,94

2 259 495,50

0,00

2,75

01.07. Vybavení pro vzdělávací
01
aktivity

1

1 929 991,00

1 929 991,00

0,00 Kč

2,35

01.07. Zázemí pro volnočasové
02
aktivity

1

329 504,50

329 504,50

0,00 Kč

0,4

01.08

Dlouhodobý nehmotný
majetek

0

0,00

0,00

0,00

0

01.09

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1

12 285 977,00

12 285 977,00

0,00 Kč

14,98

01.10

Rezerva na vícepráce

0

0,00

0,00

0,00

0

02

Vedlejší výdaje (do 5% CZV)

1 862 350,00

1 565 000,00

02.01

Výdaje na dodržení pravidel
povinné publicity

1

300 000,00

300 000,00

02.02

Finanční výdaje

0

0,00

0,00

0,00

02.03

Nákup služeb

1 265 000,00

1 265 000,00

300 000,00 Kč

2,27
0,37
0
1,54

02.03. Studie proveditelnosti
01

1

65 000,00

65 000,00

65 000,00 Kč

0,08

02.03. Příprava žádosti, přílohy,
02
konzultace

1

225 000,00

225 000,00

225 000,00 Kč

0,27

02.03. Řízení a administrace projektu
03
2009-2012

1

900 000,00

900 000,00

900 000,00 Kč

1,1

02.03. Výběrové řízení na dodavatele
04
stavby a TDI

1

75 000,00

75 000,00

75 000,00 Kč

0,09

0,00 Kč

0,36

0

02.04

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1

297 350,00

297 350,00

02.05

Rezerva na vícepráce

0

0,00

0,00

0,00

03

Způsobilé výdaje celkem

82 024 364,00

1 565 000,00

03.01

Z toho neinvestiční náklady

0

0,00

0,00

0,00

0

04

Nezpůsobilé výdaje celkem

0

0,00

0,00

0,00

0

05

Celkové výdaje projektu

82 024 364,00

1 565 000,00
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14. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

01
13 000 000,00

Datum předložení žádosti o platbu:

20.12.2009

Z toho neinvestiční (Kč):

614 000,00

Z toho investiční (Kč):

12 386 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

02
11 250 000,00
30.03.2010
50 000,00
11 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

03
11 250 000,00
30.06.2010
50 000,00
11 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

04
11 250 000,00
30.09.2010
50 000,00
11 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

05
11 250 000,00
20.12.2010
50 000,00
11 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

06
3 100 000,00
30.03.2011
88 425,00
3 011 575,00
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Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

07
3 100 000,00
30.06.2011
88 425,00
3 011 575,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

08
3 100 000,00
30.09.2011
88 425,00
3 011 575,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

09
3 100 000,00
20.12.2011
88 425,00
3 011 575,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

10
1 252 000,00
30.03.2012
60 000,00
1 192 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

11
1 252 000,00
30.06.2012
60 000,00
1 192 000,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

12
1 252 000,00
30.09.2012
60 000,00
1 192 000,00
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Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

13
1 716 536,50
30.12.2012
99 925,00
1 616 611,50

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 28.01.2009 23:51 Unikátní klíč: ØwZrGPØØØ1

Strana 26 z 54

Finální verze žádosti (ROP-IP)

17. Horizontální témata
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:
pilíř-životní prostředí: Projekt bude realizován na základě uděleného stavebního povolení, z tohoto vyplývají
podmínky, za kterých projekt nebude mít vliv na životní prostředí. Tím, že objekty budou napojeny na kanalizaci a
budou vytápěny teplovodním systémem, kde zdrojem ohřevu otopné vody budou plynové kotle umístěné v
jednotlivých objektech, odvedením dešťové vody ze zpevněných ploch přes lapol do dešťové kanalizace a
splaškových vod do čistírny odpadních vod dojde k zlepšení kvality životního prostředí v této části obce a jeho
ochraně.
pilíř- ekonomika: Udržitelný ekonomický rozvoj je tvořen celospolečenskými (sociálně-ekonomickými) přínosy,
které jsou popsány v ekonomickém hodnocení příl.č.4. Projekt bude po dobu své investiční fáze financován z
rozpočtu obce Sloup v Čechách a z dotace ROP NUTS II Severovýchod (rozklad financí 85% z ROP
Severovýchod, 7,5% ze státního rozpočtu) a to postupně po etapách s čtvrtletním vyúčtováním. Provoz
Komunitního centra bude financován z provozních výnosů (pronájmy prostor zařízení) a z příspěvku obce Sloup
v Čechách.
pilíř-sociální: Projekt svým charakterem naplňuje i tento pilíř udržitelného rozvoje - řeší problematiku kulturního,
spolkového a společenského života obyvatel a jejich dalšího vzdělávání.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:
Projekt předpokládá vytvoření minimálně 1 a 1/2 nových pracovních míst (personál zařízení). Při výběru
uchazečů bude uplatněna rovnost příležitostí, a to bez ohledu na pohlaví, rasu či náboženství. V souvislosti s
provozováním Komunitního centra se předpokládají pozitivní výsledky na trhu práce, prostřednictvím
vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a partnerství provozovatele s o.s. Most ke vzdělání.
Pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční, provozní) je sestaven projektový tým, ve kterém je zastoupení
jak mužů, tak žen.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 28.01.2009 23:51 Unikátní klíč: ØwZrGPØØØ1

Strana 31 z 54

