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s příchodem jara vám přinášíme nové zprá-
vy o  činnosti Centra pro regionální roz-
voj České republiky. V  úvodním rozhovoru 
s  Magdou Sýkorovou, ředitelkou Územního 
odboru IROP pro Plzeňský kraj, se dozvíte 
o službách, které jsou na územních odborech 
ve všech krajích připraveny pro žadatele 
a příjemce evropských dotací. 

Centrum se věnuje především hodnocení žá-
dostí o  dotace z  Evropských strukturálních 
a investičních fondů. Na stranách 4–6 před-
stavíme několik projektů z  výzev, u  nichž 
jsme hodnocení již dokončili. Vyhlašování 
dalších výzev bude pokračovat, proto by-
chom vás na straně 14 rádi upozornili na 
dvě výzvy v oblasti předškolního vzdělávání, 
v nichž je na spolufinancování projektů při-
praveno 872 milionů Kč. 

K  rychlejšímu zpracování žádostí jistě při-
spěje specializace našich pracovišť, o níž se 
dočtete na straně 16 – k  dispozici jsou od-
borníci na specifické cíle, kontrolu veřejných 
zakázek, specialisté pro monitorovací sys-
tém MS2014+ i rozpočtáři staveb. Závěrem 
bychom vás rádi pozvali na sérii seminářů, 
které se budou konat v  jednotlivých krajích 
především na téma administrace projektů 
(více na straně 15). 

Těšíme se na setkání s vámi na našich praco-
vištích i v příštím čísle našeho newsletteru.

Vaše redakce

Od nového roku se z  kraj-
ských poboček Centra staly 
územní odbory s většími pra-
vomocemi. V čem vidíte nej-
větší výhody tohoto kroku?

V  rámci každého územního 
odboru vznikla dvě nová od-
dělní – oddělení hodnocení 

a oddělení realizace. Jednotliví zaměstnanci se tak 
specializují na konkrétní činnosti, čímž se zvyšuje 
jejich odbornost a ve výsledku kvalita a rychlost je-
jich práce. Změnou na odbory se také rozšířil pro-
stor pro prezentaci programu IROP v  regionech, 
například při nyní probíhajících seminářích pro pří-
jemce, nebo na jiných regionálně důležitých akcích. 

Územní odbory by měly fungovat jako prodlou-
žená ruka Centra pro regionální rozvoj v regio-
nech. Jaké služby žadatelům a příjemcům evrop-
ských dotací nabízíte?

Žadatelé mají možnost konzultovat své projektové 
záměry na pracovištích, která jsou v každém kraj-
ském městě. Osobní schůzky jsou v některých pří-
padech nejlepším způsobem, jak si vyjasnit složitější 
otázky a problémy, které se při přípravě a admini-
straci projektů vyskytnou. Konzultace samozřejmě 
probíhají také e-mailem nebo telefonicky. Kontakty 
na konzultační pracovníky žadatelé jednoduše na-
jdou na webu Centra. Po zaregistrování projektu 
do monitorovacího systému každý žadatel obdrží 
kontakt na projektového manažera svého projektu, 
se kterým může řešit případné změny v  projektu, 
předkládání žádostí o platbu a zpráv o realizaci.

Nově Centrum nabízí příjemcům dotací z IROP 
možnost navštívit sérii seminářů zaměřených 
na problematiku administrace projektů. V  čem 
konkrétně mohou semináře příjemcům pomoci?

Semináře pro příjemce probíhají od března letoš-
ního roku na všech územních odborech v  krajích 
a  v  Praze. Zaměřeny jsou především na zpraco-
vání žádosti o změnu, zprávy o realizaci a žádosti 
o platbu včetně jejich zadávání do monitorovacího 
systému. Účastníci také obdrží odpovědi na otázky 
týkající se zadávání veřejných zakázek, stavebních 
rozpočtů a další informace nezbytné pro úspěšnou 
realizaci projektů.

Jak jinak se Centrum prezentuje ve vašem re-
gionu?

Už od vzniku plzeňské pobočky v roce 2015 pravi-
delně pořádáme semináře pro žadatele k nově vy-
hlašovaným výzvám IROP. Celkem v Plzni proběhlo 
18 seminářů pro žadatele s celkovou účastí 539 hos-
tů. Tento rok jsme přidali účast na seminářích pro 
žadatele v integrovaných výzvách, konkrétně ve vý-
zvách ITI (integrované teritoriální investice) plzeň-
ské metropolitní oblasti. Proběhly již tři semináře 
pro oblast školství, cyklodopravy a sociální oblasti 
s účastí přesahující padesát zájemců.

Máte navázanou spolupráci se strategickými 
partnery ve vašem kraji?

Pravidelně se scházíme se zástupci důležitých in-
stitucí v  oblasti regionálního rozvoje. Jsme také 
hostem jednání na Regionální stálé konferenci pro 
území Plzeňského kraje.

Vážení čtenáři,
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3Žadatelé u nás mohou své 
projekty konzultovat osobně, 
telefonicky i e-mailem

Rok 2017 přinesl pro pracoviště Centra pro regionální rozvoj v krajích řadu 
změn, které zefektivní a  zrychlí administraci programu IROP. Povídat si 
o nich budeme s Magdou Sýkorovou, ředitelkou Územního odboru IROP 
pro Plzeňský kraj.
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Výzva č. 21 „Muzea“ byla zaměřena na zefek-
tivnění prezentace, posílení ochrany a  rozvoje 
kulturního dědictví v celé České republice mimo 
území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP 
bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. 
Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 

Například Krkonošské muzeum Jilemnice připra-
vilo nejmenší, pro daný region však významný 

projekt - jeho cílem je rozšíření expozice v býva-
lém zámku hraběcího rodu Harrachů, digitaliza-
ce sbírek, zlepšení ochrany sbírkových předmětů 
a zajištění zázemí pro badatele. 

V Ostravě vznikne pobočka Národního zeměděl-
ského muzea, kam se přesunou exponáty z nevy-
hovujících depozitářů (bývalé vojenské základny) 
v Čáslavi. Ve třetím největším městě naší republi-
ky dosud neexistovalo muzeum zřizované státem. 
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Díky příspěvku více než 42 milionů Kč vznikne 
v Českém Krumlově nový bezbariérový přestup-
ní terminál, který zajistí vyšší kvalitu služeb pro 
obyvatele regionu i návštěvníky oblíbeného histo-
rického města, a to včetně vozíčkářů, nevidomých 
a slabozrakých. K lepšímu propojení jednotlivých 
druhů dopravy a zážitku z cestování by měl slou-
žit nejen moderní informační systém, ale i parko-
vací místa P+R, K+R, B+R, bezpečnostní a orien-
tační prvky. 

V  Břeclavi, Litoměřicích, Hodoníně, Lysé nad 
Labem, Poděbradech a Třinci se plánuje výstav-
ba novodobých parkovacích systémů B+R, tedy 
automatizovaných parkovacích zařízení pro kola. 
V non-stop provozu nabídnou kapacitu pro zhru-
ba 100 jízdních kol, která budou po dobu úschovy 
pojištěna a chráněna před vlivy počasí i krádeže-
mi. Uložit v  nich bude možné případně i  přilbu 
a reflexní vestu. Výsledkem parkovišť pro kola by 
měl být větší komfort pro cyklisty a obecně i zvý-
šení užívání jízdních kol. Z  toho vyplývá zdravý 
pohyb obyvatel, úspora času, bezpečnější a kulti-
vovanější prostředí v přestupních uzlech, snížení 
emisí i hluku. 

Výzvy IROP slouží mimo jiné ke zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy. Jejich prostřednic-
tvím by se měly zlepšit jak podmínky pro cestující 
včetně hendikepovaných, tak pro pracovníky za-
jišťující hromadnou přepravu osob.

Obnovy se dočkají broumovské kostely i zámek 
Dobříš

Celkem 54 projektů uspělo se svou žádostí o  fi-
nanční podporu z  evropských fondů ve výzvě 
č. 13 „Revitalizace vybraných památek“. Pro-
jekty k obdržení příspěvku z EU ve výši tři mili-
ardy korun pomohou oživit kostely, hrady nebo 
zámecké zahrady. 

Národní památkový ústav (NPÚ) například uspěl 
s projektem Slatiňany – šlechtická škola v příro-
dě, díky kterému dojde k obnově zámeckého par-
ku, který během let chátral. Park čeká oprava cest, 
ohradní zdi nebo opěrné zdi pod zámkem i par-
kem. Počítá se i s rekonstrukcí zámecké budovy, 
kde se obnovy dočkají fasády, okna, dveře a brány. 

Expozice potravinářství, které zatím není v Čes-
ké republice ucelenou formou prezentováno, by 
měla tento stav změnit. 

Projekt „Muzeum automobilů TATRA“ nabídne 
v rekonstruované průmyslové hale průřez progra-
mem výroby od počátku až do současnosti. Opro-
ti stávajícímu počtu 60 kusů budou návštěvníci 
moci shlédnout až 100 kusů exponátů. Expozice 
bude interaktivní a přístupná i osobám se sníže-
nou schopností pohybu a orientace. 

Slezské zemské muzeum připravilo projekt na 
vybudování nové skleníkové expozice nesou-
cí jméno zakladatele genetiky Johanna Gregora 
Mendela v  areálu Arboreta Nový Dvůr. Vzácné 
přírodovědné sbírky jsou od roku 2000 umístěny 
v  nevyhovujících podmínkách a  mnohé z  nich 
od té doby nebyly veřejně prezentovány. Kromě 
záchrany vzácných botanických sbírek tak do-
jde k  efektivní prezentaci předmětů spojených 
s osobností J. G. Mendela a rozvoji edukační i vý-
zkumné činnosti Slezského zemského muzea.

Zachování muzejních sbírek je nezbytné k pocho-
pení vývoje naší společnosti, ale v minulosti byla 
tato oblast mnohdy podfinancována. K  oživení 
mnoha sbírek může pomoci právě program IROP, 
který podporuje vznik moderních depozitářů, 
účinnější ochranu sbírek a příznivější zázemí pro 
návštěvníky. Návštěvníci si budou moci rozší-
řit své znalosti zábavnou formou; vzniknou také 
nová pracovní místa v regionech. Na ukončenou 
výzvu „Muzea“ by mělo v srpnu navazovat vyhlá-
šení výzvy IROP „Muzea II“ s  předpokládanou 
alokací 900 mil. Kč.

Nový terminál pro Český Krumlov

V rámci výzvy IROP č. 24 „Přestupní terminály“ 
Centrum k spolufinancování z evropských fondů 
doporučilo 35 projektů, které budou podpořeny 
částkou více než 722 milionů Kč. 

Cílem výzvy je výstavba a modernizace přestup-
ních terminálů a samostatných parkovacích sys-
témů na území celé České republiky mimo území 
hl. m. Prahy. Užitek přinese především obyvate-
lům dojíždějícím za prací, vzděláním a službami 
– všem uživatelům veřejné dopravy. 

Centrum 
dokončilo 
hodnocení 
prvních 
projektů 
výzev IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení 
projektů podaných žadateli o  finanční podporu ve výzvách „Muzea“, 
„Přestupní terminály“, „Revitalizace vybraných památek“ a  „Sociální 
podnikání“. Jedná se o první výzvy, u kterých bylo dokončeno hodnocení, 
přičemž Centrum průběžně dokončuje hodnocení i u dalších výzev. Ze 
zmíněných výzev bude podpořeno celkem 137 projektů v  celé České 
republice.

Břeclav, Litoměřice nebo Poděbrady se dočkají parkovacích systémů pro kola (ilustrační foto)
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Vytvořeno bude i dětské hospodářství, které kdysi 
v areálu existovalo, spolu s dalšími prvky zahrad-
ní architektury, kapličkou, voliérou, altánem nebo 
dětským hřištěm. Projekt obdrží příspěvek z ev-
ropských fondů ve výši 92 milionů korun. 

Doporučený projekt Pro život kostelů Broumovska 
si dal za cíl záchranu kulturního dědictví Brou-
movska. Plán projektu předpokládá provedení 
základních rekonstrukčních prací na dvou nejvíce 
poškozených kostelech v broumovském výběžku 
tak, aby byly památné objekty zachovány pro bu-
doucí generace a nehrozil jejich nenávratný zánik. 
Rekonstruované kostely mimo jiné nabídnou vět-
ší možnosti pořádání koncertů vážné hudby díky 
lepšímu technickému stavu samotných budov 
i zrestaurování historických varhan. 

Obnovy zámecké oranžerie a Francouzského par-
ku se dočká dobříšský zámek. V areálu oranžérie 
vznikne multifunkční expozice a  výstavní plo-
cha nebo restaurátorský ateliér. Nově také bude 
oranžérie bezbariérová. Ve Francouzském parku 
budou opravena schodiště, opěrné zdi, drobná ar-
chitektura apod. Projekt Zámek Dobříš - Revita-
lizace zámecké oranžérie a Francouzského parku 
bude z IROP podpořen částkou necelých 84 mili-
onů korun. 

Zajímavým projektem je revitalizace národ-
ní kulturní památky a  zatraktivnění památkově 
chráněného systému pevnosti Dobrošov. Ta byla 
budována v 30. letech v rámci československého 
obranného opevnění na severu země. I díky dota-
ci ve výši necelých 62 milionů korun dojde k ob-

nově stávající sbírky a rozšíření o nové expozice 
v nadzemních i podzemních objektech pevnosti. 

Revitalizace se dočkají například i  hrad Kost, 
vrchnostenská okrasná zahrada u  hradu Pern-
štejn nebo Vlašský dvůr v Kutné Hoře.

Výzva „Sociální podnikání“ pomůže znevýhod-
něným lidem

Z výzvy č. 12 „Sociální podnikání“ bylo k poskyt-
nutí dotace z IROP doporučeno 9 projektů za více 
než 31 mil. Kč. Projekty jsou zaměřeny na vznik 
nových i  rozvoj již existujících podnikatelských 
aktivit v  oblasti sociálního podnikání na území 
správních obvodů obcí s  rozšířenou působností, 
na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené 
lokality a mimo hlavní město Prahu. 

Cílem této výzvy je začlenit znevýhodněné sku-
piny osob na pracovní trh, zavést inovativní tech-
nologická řešení a  rozšířit portfolio výrobků či 
služeb. Dotace budou použity na vytvoření pra-
covních míst pro nekvalifikované, ale manuálně 
zručné osoby, které jsou znevýhodněny v důsled-
ku svého zdravotního stavu či dlouhodobé anebo 
opakované nezaměstnanosti. 

Jedním z  doporučených projektů je rozšíření 
kapacity Mateřské školy Ekolandia. V  Čeláko-
vicích plánuje zaměstnat mladé lidi z  dětských 
domovů, kteří stojí na prahu dospělosti bez pra-
covních zkušeností a rodinného zázemí. Náplní 
jejich práce bude příprava zdravého stravování 
pro děti ve školských i  neškolských zařízeních. 
Práci ohroženým a znevýhodněným osobám na-
bídne také společnost Broome prostřednictvím 
projektu na třídění použitého textilu a  obuvi. 
Díky projektu „Rozšíření výroby sociálního pod-
niku Pivovar Chříč“ pak budou zaměstnány dvě 
mentálně postižené osoby.

V daných regionech vzniknou díky výzvě „Soci-
ální podnikání“ příležitosti v  oblasti sociálního 
a profesního rozvoje pro osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením. Tímto IROP napomáhá k sebe-
realizaci osob se ztíženým přístupem k  zaměst-
nání, posílení jejich sebevědomí a  začlenění do 
společnosti. 

Ivana Svobodová, Dana Fürstová
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V listopadu 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 58 „Infra-
struktura pro předškolní vzdělávání – Integrované 
projekty ITI“ a č. 59 „Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ“. Cílem 
výzev je vybudovat dostatečné množství kvalit-
ních a  cenově dostupných zařízení péče o  děti 
v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto 
dětí snazší a  lepší zapojení na trhu práce. Skupi-
na, jíž mají výzvy pomoci, je široká. Zahrnuje děti 
v  předškolním vzdělávání, osoby sociálně vylou-
čené a  ohrožené sociálním vyloučením, osoby se 
speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogické 
pracovníky, jakož i pracovníky a dobrovolníky v or-
ganizacích působících v oblasti vzdělávání.

Z výzvy č. 58 mohou být podpořeny projekty re-
alizované v  územních aglomeracích vymezených 
ve schválené strategii ITI (Olomoucká aglomerace, 
Brněnská metropolitní oblast a Pražská metropo-
litní oblast vyjma území hlavního města Prahy). 
Výzva č. 59 se týká projektů realizovaných v územ-
ních aglomeracích vymezených ve schválené stra-
tegii IPRÚ (České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jab-
lonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín).

Kdo může podat žádost

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zaří-
zení v oblasti předškolního vzdělávání i další sub-
jekty realizující vzdělávací aktivity v  této oblasti, 
kraje a  organizace zřizované či zakládané kraji, 
obce a organizace zřizované či zakládané obcemi, 
nestátní neziskové organizace, církve a církevní or-
ganizace, organizační složky státu a jejich příspěv-
kové organizace. 

Žádosti o  podporu lze u  obou výzev podávat 
v návaznosti na vyhlášení výzvy zprostředkujícím 
subjektem ITI nebo IPRÚ dle příslušnosti ke kon-

krétní integrované strategii v území. Termín podá-
ní žádosti o podporu, stejně tak termín ukončení 
realizace projektu může být v této výzvě omezen, 
realizace projektu však nesmí být před podáním 
žádosti dokončena. Žadatelé mohou na své projek-
ty získat podporu ve výši 85 % způsobilých výdajů 
z EFRR. Výzvy vyhlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR a administruje Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky, v případě ITI jsou projek-
ty vyhlašovány a administrovány ve spolupráci se 
zprostředkujícím subjektem ITI.

Podporované aktivity 

Podpora je zaměřena na zvýšení kapacity ma-
teřských škol provozovaných podle zákona 
č. 561/2004 Sb. a  zapsaných do Rejstříku škol 
a  školských zařízení (i  tzv. firemních mateřských 
škol), dětských skupin, služeb péče o děti, spolků 
zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělá-
vání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, před-
školní kluby). Navýšení kapacity je podmínkou 
přijatelnosti projektu. 

V  rámci projektu mohou být realizovány stavby 
a  stavební práce spojené s  výstavbou nových za-
řízení pro péči o  děti předškolního věku včetně 
inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infra-
struktury a  zabezpečení bezbariérovosti dle vy-
hlášky č. 398/2009 Sb., nákup budov, pořízení vy-
bavení budov i učeben a pořízení kompenzačních 
pomůcek. Jednotlivé podporované aktivity a  pře-
hled možných příjemců podpory jsou podrobně 
popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele 
a příjemce k 58. a 59. výzvě. Tyto aktivity mohou 
být ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI nebo 
IPRÚ vymezeny ještě přesněji na základě priority 
v daném území. 

Dvě výzvy IROP nabízejí předškolním zařízením i  dalším subjektům 
v  aglomeracích krajských měst možnost finančně podpořit své projekty 
v oblasti předškolního vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 
více než 872 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Aktuální výzvy na 
předškolní vzdělávání
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Praha

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

České Budějovice

Liberec

Pardubice

Jihlava
Olomouc

Zlín

Ostrava

Brno

Územní odbor IROP 
pro Pardubický kraj
 nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

	 iroppardubicky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Královéhradecký kraj
 Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

	 iropkralovehradecky@crr.cz

Oddělení hodnocení 
projektů OSS
 U Nákladového nádraží 3144/4, 

130 00 Praha 3

	 iroposs@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Moravskoslezský kraj
 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava

	 iropmoravskoslezsky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Olomoucký kraj
 Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc 

	 iropolomoucky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Zlínský kraj
 J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín

	 iropzlinsky@crr.cz 

Územní odbor IROP 
pro Jihomoravský kraj
 Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

	 iropjihomoravsky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Kraj Vysočina
 Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava

	 iropvysocina@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Středočeský kraj
 U Nákladového nádraží 

3144/4, 130 00 Praha 3

	 iropstredocesky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Jihočeský kraj
 L.B. Schneidera 362/32,  

370 01 České Budějovice

	 iropjihocesky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Plzeňský kraj
 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň

	 iropplzensky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Liberecký kraj
 Voroněžská 144/20, 460 06 Liberec 

	 iropliberecky@crr.czÚzemní odbor IROP 
pro Ústecký kraj
 Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem 

	 iropustecky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Karlovarský kraj
 Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary 

	 iropkarlovarsky@crr.cz

Oddělení administruje projektové 
záměry organizačních složek státu

Centrála
 U Nákladového nádraží 3144/4, 

130 00 Praha 3

	 crr@crr.cz

	 225 855 321

Hradec 
Králové

Kompletní kontaktní údaje 
na územní odbory naleznete na 
www.crr.cz.

Krajská oddělení Centra pro IROP



Zjednodušit by se měl proces předložení žádostí 
o  podporu energeticky úsporných opatření pro 
bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednot-
kami. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba 
předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových 
domů je nyní také výrazně snadnější vybrat do-
davatele prací. Centru pro regionální rozvoj se 
také podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení 
žádosti.

Konkrétně byla realizována tato opatření:

• snížení počtu povinných příloh:

• odstranění povinnosti předkládat výpis 
z rejstříku trestů

• odstranění povinnosti předkládat výpis 
z obchodního rejstříku

• snížení množství vyžadovaných údajů:

• odstranění povinnosti uvádět indikátor 
Množství emisí primárních části a prekur-
zorů sekundárních částic u objektů, které 
jsou ve stávajícím stavu vytápěny plynovým 
kotlem

• snížení rozsahu údajů vyžadovaných po 
žadateli v podkladech pro hodnocení (od-
stranění popisu plněných indikátorů, popisu 
cílových skupin a popisu vlivu na horizontál-
ní priority)

• předvyplnění některých údajů v MS2014+ 
(Popis cílové skupiny, vliv na horizontální 
principy, cíle projektu, očekávané změny 
v důsledku projektu, název specifického cíle, 
příjmy projektu, režim financování)

• úleva v oblasti veřejných zakázek – navýšení 
limitu pro zadání stavebních zakázek v uzavře-
né výzvě na 20 mil. Kč

• zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení 
přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí 
na webu Centra

• vzorové zadání VZ na webu

• semináře ve spolupráci s Akademií pro bytové 
domy

• zrychlení procesu hodnocení na Centru pro 
regionální rozvoj

• propagace na stavebním veletrhu v Brně 
26.–29. dubna 2017

• aktualizace seznamu nejčastějších chyb při 
podání žádosti a způsobů, jak jim předcházet

Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím 
jeví vlastníci bytových domů v  Moravskoslez-
ském kraji, odkud byly zatím podány žádosti 
o  podporu v  celkovém objemu 210 mil. korun 
(téměř 1/5 podpory všech administrovaných žá-

dostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí 
o  podporu je z  Pardubického kraje a  z  Vysoči-
ny. Mezi nejčastější žadatele patří společenství 
vlastníků jednotek (60 % předložených žádostí) 
a obce (27 % předložených žádostí).

K  polovině dubna bylo zaregistrováno v  obou 
výzvách (starší výzva č. 16 a  aktuální výzva 
č. 37) více jak 500 žádostí o  celkovém objemu 
dotačního požadavku na více jak miliardu ko-
run a  aktuálně jsou vyplaceny první projekty, 
např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo Ji-
hočeském kraji. Dalších přibližně 300 projektů 
je v  různých fázích realizace. Většina projektů 
je podána na zateplení obvodových konstrukcí 
a výměnu oken. Podmínky 37. výzvy ale umož-
ňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení 
bytových domů, jejichž vlastníci již částečné 
zateplení nebo výměnu oken provedli. Výhodné 
podmínky pro získání podpory se vztahují k by-
tovým domům, které jsou kulturní památkou 
nebo se nacházejí v památkové zóně či v památ-
kové rezervaci a  z  důvodů památkové ochrany 
nemohou splnit stejná technická kritéria, jako 
ostatní bytové domy. 

Příjem žádostí o  podporu v  aktuální výzvě 
č. 37 potrvá do 30. 11. 2017.

Centrum pro regionální rozvoj coby zprostředkující subjekt IROP se podílí 
na zjednodušení podmínek pro čerpání v 37. výzvě „Snižování energetické 
náročnosti v  sektoru bydlení II“. Změny mají za cíl administrativní 
zjednodušení, která povedou ke zrychlení administrace projektových 
žádostí a  čerpání finančních prostředků. Žadatelům také přináší snazší 
orientaci v podmínkách výzvy.

10

Zjednodušení podmínek 
pro získání dotací na 
energetické úspory z IROP

Potřebujete více informací nebo konzultace k této výzvě?
Kontaktujte pracovníka Centra ve vašem kraji:
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Více o výzvě IROP č. 37

O  podporu ve výzvě č. 37 „Snižování 
energetické náročnosti v sektoru bydlení 
II“ mohou žádat vlastníci bytových domů 
a společenství vlastníků jednotek, kromě 
fyzických osob nepodnikajících. Podpora 
se vztahuje na panelové i  zděné bytové 
domy. Podporovanými aktivitami je na-
příklad zlepšení tepelně-technických pa-
rametrů stavebních konstrukcí bytového 
domu, výměna zdroje tepla pro vytápění, 
instalace solárních kolektorů nebo foto-
voltaických systémů atd. Garantovaný 
podíl podpory z  evropských fondů při 
splnění minimálních požadavků je 30 % 
z  celkových způsobilých výdajů. Vlast-
níci bytových domů, kteří provedou dů-
kladnější zateplení, než jsou minimální 
požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % 
z  celkových způsobilých výdajů. Veškeré 
aktualizace 37. výzvy a  opatření realizo-
vaná ke snížení nároků na administraci 
projektových žádostí a  zrychlení čerpá-
ní finančních prostředků sledujte v sekci 
Novinky na webových stránkách Centra 
www.crr.cz.

Kraj Kontaktní osoba Telefon E-mailová adresa 
Jihočeský kraj Ing. Pavel Jiša 381 670 047 pavel.jisa@crr.cz
Jihomoravský kraj Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova@crr.cz
Karlovarský kraj Ing. Lenka Kyrianová 354 770 228 lenka.kyrianova@crr.cz
Královéhradecký kraj Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek@crr.cz
Liberecký kraj Ing. Andrea Faltusová 488 570 935 andrea.faltusova@crr.cz
Moravskoslezský kraj Ing. Magdalena Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova@crr.cz
Olomoucký kraj Ing. Eva Ryšková 582 777 443 eva.ryskova@crr.cz
Pardubický kraj Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek@crr.cz
Plzeňský kraj Ing. Kateřina Zemanová 371 870 026 katerina.zemanova@crr.cz
Středočeský kraj Ing. Kamila Kaňová 225 855 364 kamila.kanova@crr.cz
Ústecký kraj Ing. Jitka Zdvíhalová 412 870 921 jitka.zdvihalova@crr.cz
Kraj Vysočina Ing. Ondřej Berka 565 775 132 ondrej.berka@crr.cz
Zlínský kraj Mgr. Jan Drbušek 572 774 432 jan.drbusek@crr.cz
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Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje pro žadatele a příjemce 
podpory z IROP bližší informaci o postupu a způsobu konzultací 
a kontroly zakázek v rámci IROP.

Seznamte se s postupem 
konzultací a kontrol 
zakázek v IROP

Postup Centra při rozhodování, zda v  konkrét-
ním případě poskytne konzultaci nebo zda pro-
vede kontrolu zakázky bezprostředně po obdr-
žení dokumentace či až následně při uplatnění 
výdajů ze zakázky v žádosti o platbu, je navázán 
na fázi projektového cyklu, resp. na povinnost 
předkládat dokumentaci k veřejné zakázce (VZ) 
a typu zakázky.

Odborná konzultace bude poskytnuta pouze 
v případě disponibilních kapacit Centra, a  to po 
interním vyhodnocení významu konzultované 
zakázky (zejm. s ohledem na její finanční rozsah, 

zda se jedná o vzorovou dokumentaci, která bude 
následně v  rámci IROP používána opakovaně, 
apod.), a to pouze do okamžiku uzavření smlou-
vy s  vybraným dodavatelem, neboť po uzavření 
smlouvy již nelze fakticky naplnit smysl konzul-
tace, kterým je předejít případným chybám při 
přípravě zadávacích podmínek či v  průběhu za-
dávacího/výběrového řízení.

Průběh kontroly veřejné zakázky na Centru pro 
regionální rozvoj pro jednotlivé fáze projekto-
vého cyklu je přehledně znázorněn v následují-
cím grafickém zpracování:
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A. fáze projektu 
PŘED PODÁNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI – Centrum poskytuje odborné konzultace

B. fáze projektu 
PO PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

PŘED PODÁNÍM 
ŽÁDOSTI 

O PODPORU

ŽÁDOST 
O PODPORU 

PODÁNA

Odborné konzultace 
dílčích nejasností

Odborné konzultace 
dílčích nejasností

kontrola VZ proběhne 
nejpozději s ŽOP

Dokumentace k VZ, 
která je přílohou žádosti 

o podporu

Dokumentace k VZ – 
dobrovolně předložená

Interní depeše I. 
o neprovedení kontroly, 
ale možnosti konzultace

Centrum poskytuje v případě disponibilních 
kapacit – nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy 

Centrum poskytuje v případě disponibilních 
kapacit – nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy 

Veškerá dokumentace předložená 
v této fázi projektu bude zkontrolována 

nejpozději před uplatněním výdajů

Neprobíhá

Neprobíhá

Kontrola VZ 

Kontrola VZ proběhne 
bezprostředně po obdržení 

dokumentace

B.1 Před „rozhodným okamžikem“ (u projekto-
vých žádostí s  dosud neukončenou fází hodno-
cení), u  kterých nebylo zasláno interní depeší 
vyrozumění o  vzniku povinnosti předkládat 
dokumentaci k  VZ resp. nebylo vydáno roz-

hodnutí o poskytnutí dotace, popř. byla povin-
nost předkládat dokumentaci k  VZ pozastavena 
(žadatelé informováni interní depeší) – Centrum 
poskytuje odborné konzultace

Pr
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kt

u



ROZHODNUTÍ 
O POSKYTNUTÍ 

DOTACE

VYROZUMĚNÍ o vzniku povinnosti 
předkládat dokumentaci

Odborné konzultace 
dílčích nejasností

Dokumentace k VZ dle 
zákona a zakázky vyšší 

hodnoty – před vyhlášením, 
před podpisem smlouvy, 
před podpisem dodatku

Dokumentace k VZ dle 
zákona a zakázky VZ vyšší 

hodnoty – po podpisu 
smlouvy, po podpisu 

dodatku 

Dokumentace k VZ malé 
hodnoty – bez ohledu 

na fázi zadávání (včetně 
dodatků)

Int. depeše II. o převzetí 
kontroly s předpokládaným 

termínem výstupu

Int. depeše III. 
provedení kontroly 

dle kapacit, nejpozději 
s uplatněním výdajů

Int. depeše IV. provedení 
kontroly dle kapacit, nejpozději 

s uplatněním výdajů

Centrum poskytuje v případě disponibilních 
kapacit - nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy 

Zadavatel může zahájit zadávací řízení 
po uplynutí deseti pracovních dnů i bez 

stanoviska Centra; uzavřít smlouvu či dodatek 
může ihned poté, co k tomu nastanou zákonné 

podmínky

Tato dokumentace bude zkontrolována 
nejpozději s uplatněním výdajů ze 

zakázky v ŽOP

Kontrola VZ proběhne 
bezprostředně po 

obdržení dokumentace

Kontrola VZ proběhne 
nejpozději s ŽOP

B.2 Po „rozhodném okamžiku“, tj. u  projek-
tových žádostí, u  kterých bylo zasláno interní 
depeší vyrozumění o vzniku povinnosti před-
kládat dokumentaci k VZ a u projektů, kde bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

B.2.1 Zakázky v režimu zákona a zakázky vyšší 
hodnoty

• Centrum provede bezprostředně po obdržení 
dokumentace úplnou kontrolu zakázky před je-
jím zahájením a před uzavřením smlouvy 

• Centrum provede kontrolu ukončených za-
kázek (tj. s  uzavřenou smlouvou) nejpozději 
před proplacením první žádosti o platbu (dále 
také „ŽOP“), ve které jsou výdaje dané zakázky 
uplatňovány

B.2.2 Zakázky malé hodnoty

• Centrum provede kontrolu zakázky nejpozději 
před proplacením první žádosti o platbu, ve kte-
ré jsou výdaje dané zakázky uplatňovány

vzniká povinnost předkládat 
dokumentaci k zakázkám  

(dle typu zakázky/ způsobu 
zadání zakázky
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Centrum zveřejnilo kontrolní listy pro hodno-
cení přijatelnosti a formálních náležitostí a kon-
trolní listy pro věcné hodnocení projektů IROP. 
Kontrolní listy jsou k dispozici všem žadatelům 
pro přípravu projektové žádosti a pro předběž-
nou kontrolu souladu žádosti s  podmínkami 
dané výzvy tak, aby úspěšně prošla hodnotícím 
procesem.

Kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti 
a  formálních náležitostí jsou zveřejněny pro 
průběžné i  kolové výzvy, u  kterých aktuálně 
probíhá hodnocení projektů. Hodnotitelé Cen-

Kontrolní listy jsou k dispozici 
na webu Centra

Centrum zahájilo sérii seminářů 
pro příjemce dotací z IROP

Příjemci dotací z IROP mohou nově využít série seminářů, týkajících se 
nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře pořádá Cent-
rum pro regionální rozvoj České republiky a uskuteční se ve všech krajích.

Cílem seminářů je příjemce seznámit s postupem 
při zpracování a předkládání změn v projektu, po-
psat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčas-
tější pochybení při zpracování Žádosti o změnu. 
Dále jsou příjemci informováni o tom, kdy je nut-
né předložit Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci 
a jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné 
přílohy. Příjemci se také dozví, jak správně doložit 
konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše je doplně-
no o názorný postup při zadávání žádostí a zpráv 
v informačním systému ISKP2014+.

Na závěr semináře jsou představeny základní 
informace k  předkládání stavebních rozpočtů 
a  soupisů prací v  rámci administrace Žádostí 

o změnu a Žádostí o platbu. Příjemci jsou rovněž 
seznámeni se základními povinnostmi při zadá-
vání a kontrole veřejných zakázek.

Příjemci mohou navštívit uvedené semináře 
v jednotlivých regionech České republiky a vstup 
na ně je zdarma – pouze je nutné se předem za-
registrovat. Organizaci zajišťují Územní odbory 
IROP Centra pro regionální rozvoj České republi-
ky se sídlem v krajských městech. Upozorňujeme 
zájemce, že semináře se budou opakovat v průbě-
hu celého roku. 

Aktuální termín konání seminářů můžete sledo-
vat na webu Centra pro regionální rozvoj v sekci 
Kalendář akcí.

tra pro regionální rozvoj dle těchto kontrolních 
listů v rámci posouzení přijatelnosti ověřují, zda 
předložená projektová žádost splnila všechna 
obecná a specifická kritéria IROP. Vyhodnoce-
ní kritérií věcného hodnocení je zveřejněno pro 
kolové výzvy, u kterých byl již ukončen příjem 
projektových žádostí a probíhá jejich hodnoce-
ní. Dle těchto kritérií je posuzována věcná kva-
lita předkládaných projektů.

Kontrolní listy k jednotlivým výzvám naleznete 
na webových stránkách Centra pro regionální 
rozvoj www.crr.cz, v sekci IROP/Kontrolní listy.



Díky koncentraci administrace na jedno pracoviště 
a jeho plné specializaci na určitou výzvu či Speci-
fický cíl IROP, zajistí všem žadatelům a příjemcům 
jednotný postup při administraci projektů a  jed-
notnost poskytovaných informací v rámci konzul-
tací. Zároveň dojde ke zkrácení reakční doby při 
vyřizování dotazů žadatelů a  příjemců a  rovněž 
k celkovému zrychlení administrace projektů. 

Pro konzultaci, kontrolu a  administraci veřej-
ných zakázek byla vytvořena dvě velká centra na 
Územních odborech IROP pro Plzeňský a  Jiho-
moravský kraj. Zde působí specialisté na admi-
nistraci veřejných zakázek, kteří kontrolují a po-
skytují konzultace k  veřejným zakázkám napříč 
územím a  zároveň jsou schopni zajistit pokrytí 
výkonových špiček při kontrole dokumentace 
k veřejným zakázkám. 

I přesto, že si žadatelé a příjemci v případě osobní 
konzultace v některých případech prodlouží cestu 
na příslušné územní pracoviště Centra, věříme, že 
tento fakt plně vyváží odborná personální kapaci-
ta daného pracoviště, osobní přístup a kvalita po-
skytnutých informací. 

Odezva na specializaci pracovišť je ze strany žada-
telů a příjemců je kladná. „Díky specializaci praco-
viště Centra v Hradci Králové pro SC 1.1 a ocho-
tě jeho pracovníků jsme efektivně vyřešili složité 

otázky týkající se rozpočtu a ekonomického hod-
nocení projektu rekonstrukce silnice II/232 BŘA-
SY – LIBLÍN,“ říká Filip Uhlík, ředitel Regionální 
rozvojové agentury Plzeňského kraje. Pozitivně 
krok vnímá i Pavel Šiška z Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje. ”Jednotný výklad metodiky IROP, 
který byl díky tomuto kroku nastaven, a možnost 
odborných konzultací na jednom kontaktním mís-
tě výrazně zjednodušily přípravu žádostí o dotaci,“ 
vysvětluje Šiška.

Spolupráci s  pracovištěm Centra v  Libereckém 
kraji, které se specializuje na projekty 31. výzvy, si 
chválí i Stanislava Blašková z Okresní nemocnice 
Kolín: „Komunikace telefonickou formou, emai-
lovou formou i  formou interních depeší systému 
MS2014+, probíhá velice pružně a bez komplikací. 
Reakce jednotlivých specialistů uvedeného praco-
viště jsou okamžité, na profesionální úrovni.“

V  případě, že by žadatelé a  příjemci uvítali lépe 
dostupnou cestu do Prahy, je možné pro osobní 
konzultace nabídnout prostory centrály Centra 
pro regionální rozvoj v Praze. 

Aktuální kontakty na příslušná územní praco-
viště IROP a na další naše specializované pra-
covníky, či přímo kontaktní osoby pro danou 
výzvu, jsou uvedeny na webové stránce Centra 
v sekci Kontakty.

Centrum pro regionální rozvoj stále zkvalitňuje poskytované služby pro 
žadatele a  příjemce, a  proto přistoupilo ke specializaci svých pracovišť. 
V rámci jednoho Centrálního pracoviště v Praze (pro příjemce OSS) a tři-
nácti krajských odborů IROP vznikají kompetenční pracoviště k ukonče-
ným výzvám. Na těchto pracovištích jsou žadatelům a příjemcům k dispo-
zici nejen odborníci na dané specifické cíle IROP, ale také plně kompetentní 
osoby pro kontrolu veřejných zakázek, specialisté pro monitorovací sys-
tém MS2014+ i rozpočtáři staveb. 

Pracoviště Centra pro 
regionální rozvoj v administraci 
IROP se specializují
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