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MILÍ
ČTENÁŘI,
dostává se Vám do rukou první číslo 

našeho Zpravodaje IROP, který má 

ambice stát se užitečným zdrojem 

nejaktuálnějších informací o programu. 

Jsem si vědoma toho, že jedním ze 

základů úspěchu operačního programu 

je zajištění dostatečné a kvalitní 

informovanosti oprávněných žadatelů  

o podporu ve výzvách IROP. Doufám,  

že v budoucí spolupráci při realizaci 

projektů budeme všichni jako tým 

táhnout za jeden provaz a společně 

dovedeme IROP k vytčenému cíli, 

kterým je zlepšení kvality života občanů 

v regionech České republiky. K tomu je 

nutné společné úsilí nás všech. Za Řídicí 

orgán IROP a Centrum pro regionální 

rozvoj ČR mohu přislíbit, že budeme 

Vaší oporou a rádcem ať už při přípravě 

žádostí o podporu, tak při realizaci 

projektů. Na druhou stranu od žadatelů 

a příjemců očekávám profesionální 

přístup a řízení projektů, aby se z IROP 

čerpalo co nejefektivněji, podle plánu  

a s minimem problémů.

Hlavním tématem prvního čísla 

Zpravodaje IROP je specifický cíl IROP 

2.5 na podporu energeticky úsporného 

bydlení, ve kterém je aktuálně vyhláše-

na výzva č. 16 s názvem Energetické 

úspory v bytových domech. V této 

výzvě je připraveno celkem 4,5 miliardy 

korun. Podat žádost o podporu je 

možné do 30. listopadu tohoto roku. 

Pokud byste rádi provedli zateplení 

bytového domu a splňujete podmínky 

výzvy, neváhejte s námi konzultovat  

Váš záměr.

Jaké plány a očekávání má řízení IROP 

pro rok 2016? O tom se dočtete  

v rozhovoru s náměstkem pro řízení 

sekce evropských programů Minister-

stva pro místní rozvoj Zdeňkem 

Semorádem na straně 5.

Druhým tématem Zpravodaje IROP  

jsou dvě výzvy zaměřené na podporu 

předškolních zařízení. Obě výzvy jsou 

určeny pro zařízení s péčí o děti do  

3 let, dětské skupiny a školská zařízení  

v oblasti předškolního vzdělávání.  

Podat žádost o podporu je možné do 

22. dubna tohoto roku. Více se dočtete 

na straně 6.

V neposlední řadě získáte přehled  

o všech plánovaných výzvách v IROP 

pro rok 2016 a bližší informace  

o seminářích pro žadatele, které 

organizujeme ke každé výzvě. Pro 

úspěšnou realizaci Vašich projektů 

mohou být ku prospěchu rady, jak  

předcházet problémům v souvislosti  

s auditními zjištěními, která jsme získali 

v minulém programovém období. 

A na závěr pro Vás máme přehled 

kontaktů na veškeré pobočky Centra 

pro regionální rozvoj ČR, kde můžete 

konzultovat své projektové záměry.

Přeji Vám inspirativní čtení a do 

budoucna hodně úspěchů při realizaci 

projektů!

Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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S IROP  
K ENERGETICKY 

ÚSPORNÉMU  
BYDLENÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kon-

cem minulého roku vyhlásilo výzvu tý-

kající se energeticky úsporného bydlení 

(16. výzva Integrovaného regionálního 

operačního programu s názvem „Sní-

žení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení“). Tato výzva je spolufinancová-

na z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a státního rozpočtu ČR a lze v ní 

žádat o podporu na snížení energetické 

náročnosti bytových domů. Veškeré 

potřebné informace jsou dostupné na 

webových stránkách zde.

Celková výše finančních prostředků: 
téměř 17 miliard Kč

Výše finančních prostředků v 16. 
výzvě IROP: 4,5 miliardy Kč

podíl Evropského fondu pro regionální 

rozvoj: 1,35 mld. Kč

podíl státního rozpočtu ČR: až 3,15 mld. 

Kč. 

Ve které lokalitě je možné žádat o 
podporu? 

Na území celé ČR mimo území hl. m. 

Prahy. 

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství 

vlastníků jednotek, kromě fyzických 

osob nepodnikajících. Konkrétně se 

jedná o tyto oprávněné žadatele:

• společenství vlastníků jednotek,

• bytová družstva,

• soukromí vlastníci bytových domů,

• obce a jimi zřizované organizace

• kraje a jimi zřizované organizace

• organizační složky státu a jejich pří-

spěvkové organizace.

Bytovým domem se rozumí stavba pro 

bydlení, která obsahuje čtyři nebo více 

bytů a ve které více než polovina podla-

hové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné získat podporu?
• zlepšení tepelně-technických vlast-

ností konstrukcí na obálce budovy

• instalace systémů nuceného větrání  

s rekuperací odpadního vzduchu

• výměna zdroje tepla pro vytápění

• výměna zdroje tepla pro přípravu 

teplé užitkové vody

• instalace solárních kolektorů nebo 

fotovoltaických systémů

• instalace zařízení pro kombinovanou 

výrobu tepla a elektřiny využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn  

a kryjících primárně energetické po-

třeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli 
vědět:
garantovaný podíl podpory soukro-

mých vlastníků bytových domů při 

splnění minimálních požadavků: 25,5 %. 

Žadatelé o podporu, kteří provedou 
důkladnější zateplení, než jsou mini-
mální požadavky, obdrží podporu ve 
výši 32,3 %.

Žadatel

Zvýšení míry 
podpory  

ze státního  
rozpočtu ČR

obce, kraje  
a jimi zřizované 

organizace
+ 1,5 %

organizační 
složky státu  

a jejich příspěv-
kové organizace

+ 74,5 %

Žadatel

Zvýšení míry 
podpory  

ze státního  
rozpočtu ČR

obce, kraje  
a jimi zřizované 

organizace
+ 1,9 %

organizační 
složky státu  

a jejich příspěv-
kové organizace

+ 67,7 %

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani
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Požadavky jsou následující:
1. úsporu celkové dodané energie min. 

40 %

2. klasifikační třída celkové dodané 

energie B nebo lepší

3. kritéria pro nákladově optimální úro-

veň podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov  

Kde získat další finanční podporu na 
zateplování bytových domů?
Nová zelená úsporám - od března 2016 

bude možné na území Prahy žádat  

o podporu v podprogramu Bytové 

domy. Více informací na: www.novaze-

lenausporam.cz.

Panel 2013+ - nízkoúročené úvěry na 

opravy a modernizace bytových domů, 

který je určen pro všechny vlastníky 

bytových domů, bez rozdílu technologie 

výstavby (panelové, cihlové). Více infor-

mací na: www.sfrb.cz/programy/uvery-

-na-opravy-a-modernizace-domu/.

Další informace o možnostech získání 

podpory na renovace bytových domů 

naleznete také na portálu: www.reno-

vujdum.cz. 

Podpora pro památkově chráněné 
budovy
Pokud se žádost o podporu v IROP  

týká zateplení obvodových stěn nebo 

výměny výplní otvorů v bytových 

domech, které jsou kulturní památkou, 

anebo nejsou kulturní památkou  

a nacházejí se v památkové rezervaci 

nebo v památkové zóně, postačuje pro 

přiznání podpory ve výši 27 % splnit 

doporučenou hodnotu součinitele 

prostupu tepla UN,20 zateplovaných kon-

strukcí nebo měněných výplní otvorů 

podle ČSN EN 73 0540-2.

JAK SPRÁVNĚ  
POSTUPOVAT PŘI PO-
DÁNÍ ŽÁDOSTI  
O PODPORU V IROP
1. Najděte si projektanta a energetic-
kého specialistu, kteří Vám zpracují 
projektovou dokumentaci a energe-
tické hodnocení
K žádosti o podporu musíte mimo jiné 

doložit:

• projektovou dokumentaci

• energetické posouzení

Požadovaný minimální rozsah projek-

tové dokumentace a energetického 

hodnocení budovy je uveden v kapitole 

2.3 Specifických pravidel pro žadatele  

a příjemce, která naleznete na webo-

vých stránkách zde. 

Ke zpracování projektové dokumen-

tace je nutná autorizace podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě. Se-

znamy autorizovaných osob jsou na 

internetových stránkách: www.ckait.cz  

a www.cka.cz. 

Energetické hodnocení může zpracovat 

energetický specialista, který je držite-

lem oprávnění podle zákona  

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1.

Seznam energetických specialistů je na 

stránkách www.mpo-enex.cz/experti/

ExpertList.aspx.

2. Projednejte svůj stavební záměr  
s příslušným stavebním úřadem

3. Vyplňte elektronickou žádost  
o podporu v informačním systému na 
https://mseu.mssf.cz/ 

Postup pro podání žádosti o podporu  

v informačním systému MS 2014+ 

je uveden v příloze č. 1 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce k 16. 

výzvě IROP.

4. Projektové záměry a žádosti 
konzultujte s pracovníky Centra pro 
regionální rozvoj České republiky  

v jednotlivých krajích, kontakty jsou  

k dispozici na stránkách: www.crr.cz/cs/

crr/kontakty-irop/.

http://www.novazelenausporam.cz
http://www.novazelenausporam.cz
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/
http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/
http://www.renovujdum.cz
http://www.renovujdum.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.ckait.cz
http://www.cka.cz
http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
https://mseu.mssf.cz/
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
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Letos vstupuje IROP do druhého roku 

své realizace. Především na téma prio-

rity a plány pro rok 2016 jsme požádali 

o rozhovor náměstka pro řízení sekce 

evropských programů Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR Zdeňka Semoráda.

1. Jak byste zhodnotil dosavadní vývoj 
v IROP?
Jistě pozitivním prvkem v naší do-

savadní činnosti je to, že se nám daří 

vyhlašovat výzvy. V této chvíli máme 

vyhlášeno celkem 23 výzev, ve kterých 

mohou žadatelé předkládat žádosti  

o podporu. Za touto agendou se skrývá 

velké úsilí všech zúčastněných a za to je 

třeba jim poděkovat. Nicméně si uvědo-

mujeme, že to je teprve první krok  

k celkovému úspěchu. Druhým krokem 

je informovanost žadatelů o těchto 

výzvách, aby bylo zajištěno nejen do-

statečné množství žádostí o podporu, 

ale hlavně jejich kvalita. Zatím máme 

ukončené čtyři výzvy, z toho dvě na 

podporu sociálního podnikání kde re-

gistrujeme velký zájem žadatelů, jelikož 

finanční objem předložených žádostí o 

podporu trojnásobně přesahuje alokaci 

pro danou výzvu. To je pro nás dobrá 

zpráva. Aktuálně probíhá hodnocení 

předložených projektů a zde se teprve 

ukáže jejich kvalita. Za celý IROP máme 

k polovině března tohoto roku vydáno 

celkem 14 rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, takže některé projekty se už 

realizují.  

2. Jakým způsobem zajištujete infor-
movanost žadatelů?
Pořádáme ve spolupráci s Centrem pro 

regionální rozvoj ČR centrální a krajské 

semináře k jednotlivým výzvám, kte-

rých se dosud zúčastnilo téměř 3 000 

potencionálních žadatelů. Jelikož máme 

od zúčastněných pozitivní zpětnou 

vazbu, budeme v intenzitě seminářů 

pro žadatele pokračovat. Žadatelům 

chceme být oporou nejen během 

seminářů, proto je možné se kdykoliv 

obrátit se svým dotazem na kontaktní 

pracovníky Centra pro regionální rozvoj 

ČR pro příslušný kraj. Kontakty na ně je 

možné nalézt na webových stránkách 

Centra www.crr.cz. Veškeré informace  

k výzvám a pravidla pro žadatele zve-

řejňujeme na webových stránkách  

www.dotaceEU.cz/IROP. 

3. Jaká je nyní vlastně intenzita před-
kládání žádostí o podporu?
 O dvou ukončených výzvách pro soci-

ální podnikání jsme již hovořili. Podívá-

me-li se na aktuálně vyhlášené výzvy,  

v monitorovacím systému jsme měli  

v polovině března tohoto roku přes  

3 000 rozpracovaných žádostí ve 

finančním objemu přes ¼ celkové alo-

kace vyhlášených výzev. Počet předlo-

žených žádostí o podporu je nižší, ale 

předpokládáme, že bude postupem 

času výrazně narůstat a bude se maxi-

malizovat v jednotlivých výzvách před 

jejich ukončením – ostatně tak tomu 

bylo u sociálního podnikání. V dalších 

dvou výzvách nám skončilo předkládání 

žádostí o podporu 31. března. Konkrét-

ně se jedná o výzvu na deinstitucio-

nalizaci sociálních služeb a výzvu na 

revitalizaci památek. V této souvislosti 

bych chtěl ty, kteří z nějakých důvodů 

nestíhají připravit žádost o podporu, 

trochu uklidnit, protože další výzvy 

s obdobnými aktivitami by měly být 

vyhlášeny ještě v průběhu tohoto roku.

4. Pojďme nyní k roku 2016. Jaké jsou 
tedy ty hlavní plány a priority pro 
letošní rok?
Vedle priorit vyhlašování výzev a zajiš-

tění informovanosti žadatelů, o kterých 

jsme se již bavili a které budou provázet 

IROP po celou dobu jeho realizace, 

bych zmínil především vyhlašování 

výzev nositelů integrovaných nástrojů 

ITI, IPRÚ a MAS. Nositelé integrovaných 

nástrojů, tedy příslušná města či MAS, 

musí nejprve pro své území zpracovat 

integrovanou strategii, jejíž součástí 

bude vymezení priorit, které mají být 

jejím prostřednictvím financovány. 

Vedle agendy integrovaných nástrojů 

bych ještě rád zmínil, že kromě podpory 

žadatelů se budeme snažit intenziv-

ně podporovat příjemce, kteří v IROP 

budou realizovat své projekty. Úspěšná 

a minimálně chybová realizace projektů 

V ROCE 2016 CHCEME V IROP  
VYHLÁSIT 50 VÝZEV ZA TÉMĚŘ  

71 MLD. KČ

http://www.crr.cz
http://www.dotaceEU.cz/IROP
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je samozřejmě zásadní prioritou každé-

ho operačního programu a IROP není 

výjimkou.

5. Zmínil jste integrované nástroje, 
můžete čtenářům krátce přiblížit, o co 
se vlastně jedná?
Například ITI jsou chápány jako nástroj 

pro realizaci integrovaných strategií 

rozvoje území, umožňující koordinaci 

navzájem provázaných a územně zací-

lených intervencí z různých operačních 

programů. Řešené území představuje 

sídelní aglomerace a jejich spádová 

území vymezená na základě funkčních 

vazeb. Specifické nástroje v realizaci 

udržitelného rozvoje měst představují 

IPRÚ. Jedná se o aglomerace krajských 

měst a jejich zázemí, které nerealizují 

ITI a které jsou regionálními póly růstu 

s přirozeným spádovým územím. IPRÚ 

by měl postihnout problémy a potřeby 

vymezeného území a cíle a priority z 

nich vycházející. 

Komunitně vedený místní rozvoj je za-

měřen na venkovský prostor se zapoje-

ním MAS, které zastupují veřejné i sou-

kromé zájmy s cílem směrovat podporu 

na místní potřeby daného venkovského 

území. V integrovaných nástrojích je 

celkově koncentrováno téměř 30 % 

alokace IROP a jejich funkčnost se  

v součtu jistě projeví v celkové úspěš-

nosti operačního programu. Věřím, že 

jsme v této souvislosti na správné cestě.

6. Kolik plánujete v IROP v roce 2016 
vyhlásit výzev?
V roce 2016 chceme v IROP vyhlásit 

50 výzev za téměř 71 mld. Kč. Počet 50 

výzev za jeden rok se může zdát jako 

hodně ambiciózní plán. De facto se 

jedná průměrně o téměř jednu výzvu 

týdně. Věřím, že jsme schopni tento 

plán naplnit a hlavně nastavit podmínky 

výzev, aby byla zajištěna dostatečně 

široká absorpční kapacita.

Koncem minulého roku vyhlásil Řídicí 

orgán IROP dvě výzvy pro oblast 

předškolního vzdělávání, jejichž celková 

alokace je 2,9 mld. Kč (14. výzva IROP 

a 15. výzva IROP) a jejichž cílem je 

finančně podpořit navyšování kapacit 

infrastruktury předškolního vzdělávání 

v České republice. Podpora bude kon-

krétně směřována mateřským školám, 

dětským skupinám, spolkům zajišťují-

cím péči o děti a předškolní vzdělává-

ní a také zařízením služby péče o děti 

podle živnostenského zákona. Žádost  

o podporu mohou podat například 

obce, církve, spolky ale i také soukromé 

firmy pro budování firemních školek.

Příkladem projektu může být přístavba 

nového pavilónu mateřské školy  

a vybudování kapacit nových tříd.  

V rámci takového projektu lze také 

kompletně modernizovat a vybavit  

i stávající prostory mateřské školy, 

zajistit bezbariérový vstup a pohyb po 

škole, nakoupit potřebné kompenzač-

ní pomůcky a také upravit prostory 

zahrady a modernizovat dětské hřiště. 

Dalším příkladem projektu může být 

vznik nové dětské skupiny, kdy žadatel 

o podporu nakoupí, rekonstruuje  

a vybaví prostory domu v rozvojové 

části obce, kde je poptávka po vzniku  

a navyšování kapacit těchto služeb. 

Součástí takového projektu může být 

úprava zeleně a nákup mobiliáře do 

zahrady domu. Obdobné projekty je 

možné realizovat pro lesní školky, ma-

teřská centra nebo jesle. V rámci těchto 

výzev není možné pouze modernizovat 

nevyhovující prostory předškolního 

zařízení bez navýšení kapacity. Projekt, 

v souvislosti s kterým nedochází k na-

výšení kapacity, bude vyřazen. Potřeb-

né navýšení kapacity bude ověřováno 

například v Rejstříku škol a školských 

zařízení nebo v Evidenci dětských sku-

pin a musí být vždy uvedeno ve Studii 

proveditelnosti. Osnova studie prove-

ditelnosti je příloha č. 4 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce IROP, 

které naleznete pro 14. výzvu zde a pro 

15. výzvu zde.      

Příjem žádostí o podporu v těchto 

výzvách končí v pátek 22. dubna 2016 

a řada projektových záměrů se aktuálně 

dokončuje a žadatelé finalizují své 

žádosti. 

BLÍŽÍ SE UKONČENÍ  
PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU 
VE DVOU VÝZVÁCH IROP NA 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-15-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani-pro-socialne-vyl
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VHODNÁ  
UPOZORNĚNÍ  
PRO ŽADATELE

Žadatelé musí postupovat podle 

platné verze Specifických pravidel pro 

žadatele a příjemce a k žádosti doložit 

všechny potřebné přílohy (uvedené 

dokumenty naleznete na odkazech uve-

dených výše). Klíčovým dokumentem 

je Studie proveditelnosti, která musí být 

zpracována podle předepsané osnovy 

a musí obsahovat všechny důležité 

informace k projektu. Je nutné dbát na 

řádné zdůvodnění potřeby navýšení 

kapacity zařízení vázané na předpoklá-

daný demografický vývoj v konkrétní 

obci a její rozvojový potenciál. Dále 

musí být dostatečně popsány veškeré 

aktivity projektu (od stavebních prací až 

po nákup herních prvků) a Studie prove-

ditelnosti musí obsáhnout odpovědi na 

všechny otázky spojené s hodnocením 

projektu (viz kapitola 4 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce). 

Nejdůležitějším krokem je podat žádost 

do správné výzvy - 14. výzva IROP 

je určena pro správní obvody obcí s roz-

šířenou působností, na jejichž území se 

nenachází sociálně vyloučené lokality  

a 15. výzva je určena pro správní 

obvody obcí s rozšířenou působností, 

na jejichž území se nachází sociálně 

vyloučené lokality (seznamy správních 

obvodů ORP naleznete v přílohách  

č. 2 Specifických pravidel pro žadatele 

a příjemce).

Projektové záměry a žádosti je možné 

konzultovat s pracovníky Centra pro 

regionální rozvoj České republiky  

v jednotlivých krajích, kontakty jsou  

k dispozici na stránkách: www.crr.cz/cs/

crr/kontakty-irop/.

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
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Číslo 
výzvy

Téma IROP Výzvy IROP v roce2016
Celková  
alokace

Vyhlášení

20 doprava Nízkoemisní a bezemisní vozidla 1,12 mld. Kč VYHLÁŠENO

21 kultura Muzea 2,49 mld. Kč VYHLÁŠENO

22 doprava Telematika pro veřejnou dopravu 0,20 mld. Kč VYHLÁŠENO

23 eGovernment Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1,65 mld. Kč VYHLÁŠENO

24 doprava Výstavba a modernizace přestupních terminálů 1,28 mld. Kč VYHLÁŠENO

25 kultura Knihovny 1,10 mld. Kč VYHLÁŠENO

26 eGovernment eGovernment I. 2,30 mld. Kč VYHLÁŠENO

27 IZS Vzdělávací a výcviková střediska IZS 1,02 mld. Kč VYHLÁŠENO

28 eGovernment Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 1,03 mld. Kč 4/2016

29 sociální integrace Rozvoj sociálních služeb 0,32 mld. Kč 4/2016

30 sociální integrace Rozvoj sociálních služeb (SVL) 0,74 mld. Kč 4/2016

31 zdravotnictví Zvýšení kvality návazné péče 3,60 mld. Kč 5/2016

32 silnice Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI) 4,59 mld. Kč 5/2016

33 silnice Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IPRÚ) 1,53 mld. Kč 5/2016

34 vzdělávání Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 0,46 mld. Kč 5/2016

35 vzdělávání Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) 1,08 mld. Kč 5/2016

36 kultura Kulturní dědictví (ITI) 2,89 mld. Kč 5/2016

37 kultura Kulturní dědictví (IPRÚ) 1,93 mld. Kč 5/2016

38 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – dokumenty územního rozvoje 0,10 mld. Kč 5/2016

39 sociální integrace Sociální bydlení 0,32 mld. Kč 5/2016

40 sociální integrace Sociální bydlení (SVL) 0,75 mld. Kč 5/2016

41 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – dopravní obslužnost 1,7 mld. Kč 5/2016

42 sociální integrace Rozvoj infrastruktury komunitních center 0,04 mld. Kč 6/2016

43 sociální integrace Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) 0,99 mld. Kč 6/2016

Řídicí orgán IROP se ve spolupráci  

s dalšími odbornými subjekty snaží na 

každý rok prezentovat ucelený přehled 

plánovaných výzev, aby potencionální 

žadatelé o podporu byli předem infor-

mováni, které výzvy se chystají a mohli 

s  dostatečným předstihem připravovat 

své projektové záměry.  Harmonogram 

uvádí, ve kterých tématech budou 

vyhlašovány výzvy v jednotlivých měsí-

cích roku 2016. Aktuální harmonogramy 

jsou umístěny na webových stránkách 

zde. Podle názvů se Vám některé výzvy 

mohou zdát obdobné jako například 

Sociální bydlení a Sociální bydlení (SVL) 

nebo Sociální podnikání a Sociální pod-

nikání (ITI) nebo (IPRÚ). Rozdíly tkví  

v prvním případě v územním zaměření 

výzev, kdy některé výzvy jsou určené 

pro území, na kterém se nacházejí 

sociálně vyloučené lokality. V druhém 

případě je rozdíl v tom, jestli je výzva 

vyhlášená pro integrované nástroje ITI 

nebo IPRÚ.

HARMONOGRAM VÝZEV  
PRO ROK 2016

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-22-Telematika-pro-verejnou-dopravu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-23-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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44 IZS Stanice IZS 2,09 mld. Kč 6/2016

45 vzdělávání Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) 1,05 mld. Kč 6/2016

46 vzdělávání Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) 0,30 mld. Kč 6/2016

47 doprava Dopravní obslužnost (ITI) 4,17 mld. Kč 6/2016

48 doprava Dopravní obslužnost (IPRÚ) 1,79 mld. Kč 6/2016

49 sociální integrace Sociální infrastruktura (ITI) 2,21 mld. Kč 6/2016

50 sociální integrace Sociální infrastruktura (IPRÚ) 1,69 mld. Kč 6/2016

51 vzdělávání Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 0,18 mld. Kč 7/2016

52 vzdělávání Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 0,42 mld. Kč 7/2016

53 sociální integrace Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) 1,53 mld. Kč 7/2016

54 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – sociální infrastruktura 2,00 mld. Kč 7/2016

55 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví 0,45 mld. Kč 7/2016

56 kultura Revitalizace vybraných památek II. 1,82 mld. Kč 8/2016

57 sociální podnikání Sociální podnikání II 0,06 mld. Kč 8/2016

58 sociální podnikání Sociální podnikání pro SVL II 0,14 mld. Kč 8/2016

59 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – sociální podnikání 1,00 mld. Kč 8/2016

60 vzdělávání Infrastruktura základních škol 0,65 mld. Kč 8/2016

61 vzdělávání Infrastruktura základních škol (SVL) 1,51 mld. Kč 8/2016

62 zdravotnictví Deinstitucionalizace psychiatrické péče 2,35 mld. Kč 9/2016

63 sociální podnikání Sociální podnikání (ITI) 0,20 mld. Kč 9/2016

64 sociální podnikání Sociální podnikání (IPRÚ) 0,13 mld. Kč 9/2016

65 vzdělávání Regionální vzdělávání (ITI) 3,15 mld. Kč 9/2016

66 vzdělávání Regionální vzdělávání (IPRÚ) 0,89 mld. Kč 9/2016

67 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání 2,00 mld. Kč 11/2016

68 CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – řešení rizik 0,50 mld. Kč 11/2016

69 zateplování Zateplování - finanční nástroj 6,37 mld. Kč 12/2016

Plán pro rok 2016 - 50 výzev 71 mld. Kč

Alokace plánovaných výzev v roce 2016 na jednotlivá témata IROP v mld. Kč

Alokace na jednotlivá témata IROP v mld Kč
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» Seminář – výzva č. 16 – zpracování požadované dokumentace

Bude zpracování požadované dokumentace způsobilým výdajem? 

Zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení a podkladů pro hodnocení patří do způsobilých 

výdajů.

Odpověď ze dne 18. ledna 2016 

» Seminář - výzva č. 21 - výstavba kanceláří

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat i výstavbu kanceláří? Pokud ano, je to možné při výstavbě nového depozitá-

ře i pří stavební obnově budov muzeí? 

Takový výdaj je způsobilý, ale vlastní vybavení kanceláří v depozitáři/muzeu spadá do nezpůsobilých výdajů projektu.

Odpověď ze dne 18. února 2016

NA SEMINÁŘÍCH SE NÁS PTÁTE:

» Seminář – výzva č. 16 – hladiny podpory

Co jsou to „hladiny podpory“ a kde je lze najít? 

Hladiny podpory představují míru podpory pro jednotlivá opatření. Míra podpory je tím vyšší, čím vyšší je úspora cel-

kové dodané energie. Hladiny podpory lze najít ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro 16. výzvu IROP 

v kapitole 2.4. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a také text výzvy naleznete na webové adrese:  

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech. 

Odpověď ze dne 18. ledna 2015

Řídicí orgán IROP ve spolupráci  

s Centrem pro regionální rozvoj České 

republiky a Eurocentry zajišťuje ke ka-

ždé vyhlášené výzvě sérii seminářů pro 

žadatele na centrální a krajské úrovni. 

Od spuštění první výzvy v IROP do 20. 

února 2016 proběhlo 19 centrálních 

seminářů s účastí celkem 1 100 návštěv-

níků. Ve stejném období bylo realizo-

váno 67 krajských seminářů s celkovou 

účastí 1 600 návštěvníků. Na seminářích 

dáváme prostor pro Vaše dotazy a ty 

nejčastější a nejdůležitější i s odpovědí 

uveřejňujeme na našich webových 

stránkách zde, kde jsou veškeré otázky 

a odpovědi strukturované podle témat 

IROP. Přes tuto sekci na webových 

stránkách IROP je možné také podat 

dotaz.

ŠIROKÁ NABÍDKA SEMINÁŘŮ  
PRO ŽADATELE ORGANIZOVANÁ 

MMR A CRR ČR

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi


11

Konkrétní data konání seminářů se mo-

hou měnit, proto Vás raději odkážeme 

na kalendář akcí na našich webových 

stránkách, kde jsou veškeré informa-

ce aktuální. Na detailu jednotlivých 

seminářů je možné provést registraci, 

seznámit se s programem a po usku-

tečnění semináře získat powerpointové 

prezentace. Registrace je snadná - pří-

klad naleznete zde. Těšíme se na Vás!

JAKÝ JE PLÁN SEMINÁŘŮ?

» Seminář - výzva č. 11 a 12 - vznik podniku

Ke kterému dni musí podnik vzniknout? Podnik v době podání žádosti musí být již zapsán, jinak by nemohl prokázat 

právní subjektivitu. To samé v případě zaregistrování nové živnosti. Kdy musí být nová živnost zapsána? V rámci proká-

zání, zda se jedná o vznik nového sociálního podniku, se bude posuzovat činnost žadatele, tj. v tomto případě dceřiné 

společnosti s tím, že propojenost s matkou není v tomto případě relevantní a skutečnost, zda je podnik starší 3 let, má 

vliv pouze na to, zda si příjemce navolí indikátor Počet nových podniků, které dostávají podporu? 

Nový sociální podnik (podporovaná aktivita) může vzniknout přihlášením se stávajícího podniku k sociálním principům nebo 

vznikem nového subjektu. V případě nového podniku (registrace nového podnikatelského subjektu) musí být jeho registrace 

provedena před podáním žádosti o podporu. Žadatelem je nově vzniklý subjekt s přiděleným IČ nebo s rodným číslem v 

případě OSVČ.

V revizi Specifických pravidel 1.1 ze dne 19.1.2016 je uvedeno, že za nově vzniklý subjekt se považuje podnikatelský subjekt 

zapsaný do Obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (např. Evidence NNO), který vznikl méně než tři roky před 

začátkem realizace projektu, zápis subjektu musí proběhnout před podáním žádosti o podporu.

Odpověď ze dne 3. února 2016

» Seminář – výzva č. 18 – audit bezpečnosti v aktivitě „Bezpečnost dopravy“

Na co musí být v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ zpracován audit bezpečnosti? 

Audit bezpečnosti, jehož předkládaným výstupem je Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace, musí být, v 

souladu s metodikou schválenou Ministerstvem dopravy, zpracován pro fázi plánování pozemní komunikace, tj. na projektovou 

dokumentaci stavby (pro fázi 2 dle uvedené metodiky). Bližší informace k metodice/auditu bezpečnosti naleznete např. na 

adrese http://www.audit-bezpecnosti.cz nebo http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/BEZ-
PECNOSTNI_AUDIT/AUDITOR.

Odpověď ze dne 27. ledna 2016

» Seminář - výzva č. 21 - výstavba kavárny/cukrárny

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat výstavbu kavárny nebo cukrárny v areálu muzea? 

Projekt nesmí být zaměřen na výstavbu stravovacího zařízení. Doporučujeme výstavbu kavárny v muzeu financovat z jiných 

zdrojů.

Odpověď ze dne 18. února 2016

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci?t=1#Tabs
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Seminar-pro-zadatele-k-26-vyzve-eGovernment-I-Praha,-13-4-2016
http://www.audit-bezpecnosti.cz
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/BEZPECNOSTNI_AUDIT/AUDITOR
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/BEZPECNOSTNI_AUDIT/AUDITOR
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V roce 2015 uskutečnil Auditní orgán 

Ministerstva financí „Horizontální audit 

oblasti IT projektů financovaných 

prioritní osy 1 IOP“. Cílem auditu bylo 

prověření účelnosti vynakládaných fi-

nančních prostředků. Auditoři si vybrali 

vzorek 16 projektů, u kterých provedli 

audit, při kterém se zaměřovali na pří-

padné duplicity IT systémů, předražení 

projektů a v neposlední řadě dodržení 

pravidel při zadávání veřejných zaká-

zek. Ačkoliv řídící a kontrolní systém 

auditoři na základě provedeného auditu 

ohodnotili známkou 2 (systém funguje, 

ale jsou potřeba určitá zlepšení), kterou 

ŘO IOP považuje za dobrý výsledek, 

identifikovali auditoři u dvou projektů 

nedostatky s významným finančním 

dopadem. ŘO IOP proto nejzásadnější 

nedostatky shrnul a připravil Desatero 

dobré praxe, které by mohlo příjemcům 

pomoct při přípravě a realizaci projektů 

v oblasti ICT. 

1. Vytvořit strategii realizace a dalšího 

rozvoje informačního systému, která 

bude zohledňovat stávající tech-

nické vybavení zadavatele (např. 

servery, disková pole, osobní počí-

tače uživatelů) a jeho průběžnou 

obnovu.

2. Zajistit nezávislé a odborné posou-

zení efektivity realizace informační-

ho systému při hodnocení projektu 

(studie proveditelnosti a zvolené 

realizační varianty) a po dokončení 

realizace projektu.

3. Pořídit podklady o stanovení před-

pokládané hodnoty informačního 

systému, zejména vysvětlení dílčích 

složek předpokládané hodnoty ve 

vazbě na ceny v místě a čase obvyk-

lé.

4. Aktivně monitorovat riziko střetu 

zájmů a předcházet mu, zejména 

zajistit, aby všechny osoby, které 

mohou ovlivnit výběr dodavatele,  

a osoby, které mají možnost vý-

znamným způsobem ovlivnit  

realizaci projektu, podepsaly  

prohlášení o neexistenci střetu 

zájmů.

5. Při zpracování studie proveditelnosti 

projektu, zaměřeného na upgra-

de informačního systému, vždy 

zhodnotit nulovou variantu, rozvoj 

stávajícího systému a vytvoření 

zcela nového systému.

6. U veřejných zakázek na pořízení SW 

a HW klást velký důraz na vymezení 

smluvních podmínek, zejména  

v oblasti autorského práva (vlastnic-

tví zdrojových kódů, právo upravo-

vat a jinak zasahovat do autorského 

díla bez svolení autora, apod.), aby 

nebyly uměle vytvářeny podmínky 

pro zadání navazujících zakázek 

stejnému dodavateli (např. v JŘBU).

7. Nedopustit během realizace změny, 

které by vedly k podstatným 

změnám v projektu (např. změna 

subdodavatele vedoucí ke změně 

architektury); u každé případné 

změny vždy posuzovat, zda se 

nejedná o podstatnou změnu práv  

a povinností, vyplývajících ze smlou-

vy  ve smyslu § 82 odst. 7 zákona  

o veřejných zakázkách.

8. S cílem realizovat projekt ve 

stanoveném čase budovat stabilní 

realizační týmy; v maximální míře 

omezit změny na vedoucích pozi-

cích (například vhodným nastave-

ním požadavku na kvalifikaci členů 

týmů v zadávacích podmínkách a 

mechanismu výměny členů týmu ve 

smluvních podmínkách).

9. Zavést a dodržovat metodiku řízení 

projektů.

10. Vytvořit pravidla pro testování  

a evaluaci dat obsažených v infor-

mačních systémech, např. z hlediska 

úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti.

DESATERO DOBRÉ PRAXE  
Z HORIZONTÁLNÍHO AUDITU ICT 

PROJEKTŮ INTEGROVANÉHO  
OPERAČNÍHO PROGRAMU



PRAHA

PLZEŇ

KARLOVY VARY

ÚSTÍ NAD LABEM

HRADEC 
KRÁLOVÉ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

LIBEREC

PARDUBICE

JIHLAVA
OLOMOUC

ZLÍN

OSTRAVA

BRNO

Oddělení pro 
Moravskoslezský kraj

Oddělení pro 
Olomoucký kraj

Oddělení pro 
Zlínský kraj

Oddělení pro 
Jihomoravský kraj

Oddělení pro 
Kraj Vysočina

Oddělení pro 
Středočeský kraj

Oddělení pro 
Jihočeský kraj

Oddělení pro 
Plzeňský kraj

Oddělení pro 
Liberecký kraj

Oddělení pro 
Ústecký kraj

Oddělení pro
Karlovarský kraj Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informaceKontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Oddělení pro 
Pardubický kraj

Oddělení pro 
Královéhradecký kraj

Oddělení hodnocení 
projektů OSS

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Oddělení administruje projektové  
záměry organizačních složek státu
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http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ustecky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/karlovarsky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/liberecky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/praha-oss/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/kralovehradecky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/moravskoslezsky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/olomoucky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/pardubicky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/stredocesky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/plzensky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/jihocesky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/kraj-vysocina/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/jihomoravsky-kraj/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/zlinsky-kraj/
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