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Obrázek „Nízkoprahový klub” namalovala Julie Hodečková (13 let) v 
rámci soutěže „Namaluj projekt”.

Víte, že ke dni 15. října 2008 bylo z 237 přijatých žádostí o 
podporu v IOP již 115 vybráno k podpoře? Na tyto projekty 
přispěje Evropská unie celkem 713 713 407 Kč, což představuje 
85 % z celkové požadované částky. Ostatní žádosti o 
poskytnutí dotace zatím procházejí procesem hodnocení.



V prvním vydání jsme vás seznámili se základními 
informacemi týkajícími se Integrovaného operačního 
programu, resp. s jeho strukturou, zaměřením prioritních 
os, s možnostmi financování a způsoby podávání žádostí. 

V následujících číslech se vám budeme snažit přiblížit 
jednotlivé prioritní osy, resp. oblasti intervence a jejich 
gestory. Začneme prioritní osou 1. „Modernizace veřejné 
správy”, jejímž odborným garantem a zprostředkujícím 
subjektem je Ministerstvo vnitra.

Také vás v tomto čísle seznámíme s prvními aktivitami, 
které byly v rámci IOP již realizovány, a přinášíme Vám i 
aktuální informace o možnostech finanční podpory pro  
řešení romské problematiky.

Řídicí orgán IOP, MMR
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Informace o vyhlášených 
výzvách v IOP

V průběhu posledních měsíců byly 
vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí 
v prioritních osách:
 :: 3 (Zvýšení kvality a dostupnosti 

veřejných služeb), 
 :: 4 (Národní podpora cestovního 

ruchu) 
 :: 5 (Národní podpora územního 

rozvoje)
 :: 6 (Technická pomoc).
Veškeré podrobné informace k jejich 
vyhlášení a podmínkám naleznete na 
našich webových stránkách 

.

Konkrétně byly vyhlášeny výzvy pro 
tyto prioritní osy, resp. oblasti 
intervence:

 :: 10. dubna oblast intervence 5.3a) 
„Podpora při zavádění územně 
analytických podkladů obcí (na 
úrovni obcí s rozšířenou 
působností) a krajů“;

 :: 7. května oblast intervence 3.2a) 
„Řízená modernizace a obnova 
přístrojového vybavení 
(zdravotnických prostředků) 
národních sítí zdravotnických 
zařízení včetně technického 
zázemí“;

 :: 5. června oblast intervence 6.1 
„Aktivity spojené s řízením IOP“ a 
oblast intervence 6.2 „Ostatní 
náklady technické pomoci IOP“;

 :: 30. června  oblast intervence 5.3b) 
„Podpora tvorby a aktualizace 
územních plánů obcí s ohledem na 
udržitelný rozvoj území“;

 :: 9. července oblast intervence 3.4 
„Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik“;

 :: 6. srpna výzva k podávání žádosti 
o schválení Integrovaných plánů 
rozvoje měst v oblasti intervence 
5.2 „Zlepšení prostředí 
problémových sídlišť“;

 :: 31. října oblast intervence 4.1 
„Národní podpora cestovního 
ruchu“.

www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy

Představujeme:

Prioritní osy 1a, 1b Modernizace 
veřejné správy

Oblast Modernizace veřejné správy 
přispívá ke zvýšení efektivnosti výkonu 
a optimalizaci procesů uvnitř ústřední 
státní správy a ke zvýšení kvality 
veřejných služeb poskytovaných 
ústřední státní správou. Tím také 
přispívá k naplňování strategie 
Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby, konkrétně těmito cíly:

 :: zefektivnit činnost úřadů veřejné 
správy

 :: zkvalitnit činnost justice
 :: přiblížit veřejné služby občanovi

Globálním cílem prioritní osy 1 je 
modernizace ústřední správy 
prostřednictvím rozvoje informační 
společnosti.
Specifickými cíly jsou:
 :: zlepšit úroveň služeb elektronické 

veřejné správy
 :: zvýšit využívání internetu občany 

pro komunikaci s veřejnou správou
 :: snížit administrativní zatížení 

občanů, podnikatelů a veřejného 
sektoru.

Podpora se soustředí na rozvoj 
eGovernmentu 

, 
tedy elektronické veřejné správy s 
vysokou mírou využití moderních 
informačních a komunikačních 
technologií. Cílem je modernizace a 
automatizace zejména vnitřních 
procesů, vedoucích k rychlejšímu a 
spolehlivějšímu poskytování služeb 
veřejnosti a zároveň k výrazné redukci 
nákladů.
Na prioritní osy 1a), 1b) připadá 21,14 
% z celkové alokace IOP. Potřeba 
finančních prostředků pro prioritní osy 
1a) a 1b) vychází ze zkušenosti s ICT 
projekty dosud realizovanými v ČR, ze 
zahraničních zkušeností, z analýzy 
Ministerstva vnitra a z finančních 
možností IOP.

http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
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Odborným gestorem této prioritní osy 
je MV, resp. Odbor strukturálních 
fondů. Informace k prioritní ose 1a), 
1b) lze nalézt jak na našich webových 
stránkách:

, 
tak i na stránkách MV:

MV jako gestor za oblast modernizace 
veřejné správy  zajišťuje provázanost a 
koordinaci aktivit v IOP s aktivitami v 
OP LZZ, kde budou podporovány 
projekty počítačové gramotnosti v 
souvislosti se zaváděním nových 
nástrojů elektronické veřejné správy, 
projekty systémové podpory kvality 
řízení ve veřejné právě, zefektivnění 
řízení lidských zdrojů ve veřejné 
správě, rozvoj vzdělávacích programů, 
rozvoj personálních systémů, procesní 
audity, audity agend a projekty 
strategického řízení. 

Příjemci podpory jsou: 
Organizační složky státu, resp. 
ministerstva a další ústřední správní 
úřady, vymezené v §1 a §2 zákona 
č.2/1969 Sb., v aktuálním znění 
(kompetenční zákon), resp. jimi 
zřízené organizační složky státu 
(zákon č.219/2000 Sb., o majetku 
České republiky).

Kontakty na garanty a ostatní 
zprostředkující subjekty uvádíme na 
konci tohoto Newsletteru.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-
fondy-integrovany-operacni-
program.aspx

Obrázek „Multifunkční informační centrum” 
namalovala Zuzana Škutová (10 let) v rámci 
soutěže „Namaluj projekt”.
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Problematika sociálně vyloučených 
romských lokalit je v České republice 
velmi aktuální a v celé Evropské unii 
sílí snaha po komplexním řešení 
situace Romů, které by zajistilo 
zlepšení podmínek v sociální oblasti, v 
oblasti bydlení a vzdělávání.

V řadě českých obcí a měst existují 
sociálně vyloučené romské lokality, se 
kterými se dosud systémově 
nepracovalo především z důvodu 
absence koordinovaného přístupu 
institucí na všech úrovních veřejné 
správy. Lokality jsou charakteristické 
kumulací mnoha znaků, které 
nepříznivě ovlivňují život nejen 
samotných obyvatelů lokalit, ale také 
majoritní společnosti. Patří k nim 
zejména vysoká míra chudoby, 
nezaměstnanosti a kriminality, nízká 
úroveň vzdělání, špatná vybavenost 
veřejnými službami a také zanedbané 
prostředí a obydlí. Je zřejmé, že 
zaměření se na zlepšení pouze 
určitého problému by nebylo efektivní. 
Naopak je nutný přístup, který prováže 
aktivity z různých oblastí a zajistí tak 
řešení s dlouhodobým účinkem.  

Pro městské samosprávy se nyní 
nabízí možnost, obtížnou situaci řešit. 
Je jí využití finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie 
předložením pilotních nebo dalších 
projektů zařazených do Integrovaných 
plánů rozvoje měst (IPRM) v IOP.

Pilotní projekty v  IPRM IOP

IPRM IOP je nástrojem naplnění 
strategie města (nad 20 tis. obyvatel) a 
jeho hlavním cílem je, zjednodušeně 
řečeno, řešit problémovou zónu města 
prostřednictvím souboru různorodých 
projektů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů (více viz Příručka 
pro předkladatele IPRM na 

). www.strukturalni-fondy.cz/iop/iprm

Komplexnost řešení IPRM spočívá ve 
sloučení projektů z různých 
tématických oblastí i operačních 
programů. Všechny projekty uvedené 
ve schváleném IPRM budou při 
předložení do příslušného operačního  
programu bonifikovány 10 % bodů 
navíc. Výzva pro předkládání IPRM 
IOP byla vyhlášena 6. 8. 2008 s 
ukončením příjmu do konce tohoto 
roku. Po hodnocení dle stanovených 
kritérií budou úspěšné IPRM 
schváleny.

Pilotní projekty jako soubor 
individuálních projektů se koncentrují 
přímo do romských lokalit. Jejich cílem 
je  propojit aktivity regenerace domů a 
revitalizace veřejných prostranství s 
projekty sociálního začleňování v 
sociálně vyloučených romských 
lokalitách ve vybrané městské zóně. 
Pro cílené zaměření finanční pomoci 
byla vybrána skupina měst nad 20 tis. 
obyvatel s větší koncentrací romského 
obyvatelstva:

Brno, Břeclav, Cheb, Chomutov, 
Jihlava, Karviná, Kladno, Klatovy, 
Kolín, Kutná Hora, Most, Orlová, 
Ostrava, Přerov, Sokolov, Ústí nad 
Labem.

Pravidla pilotních projektů mají zajistit 
komplexnost přístupu pro řešení 
integrace Romů.
Předpokladem k získání prostředků na 
realizaci pilotních projektů je zahájení 
projektů v oblasti intervence 3.1b) IOP 
pro investiční podporu sociálních 
služeb v romských lokalitách nebo v 
oblasti intervence 3.2 Operačního 
programu lidské zdroje a 
zaměstnanost  pro podporu 
neinvestičních projektů na sociální 
začleňování Romů. Řídicím orgánem 
OP LZZ je MPSV.
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Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří komplexní řešení romské 
problematiky 33 mil. EUR 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/iprm


Finanční alokace pro:

 :: pilotní projekty
13,5 mil. EUR z ERDF; 

 :: oblast intervence 3.1b) IOP  
19,8 mil. EUR z ERDF;

 :: oblast intervence 3.2 OP LZZ
5 mil. EUR z ESF.

Města, která předloží pilotní projekt a 
splní nastavené podmínky, získají při 
hodnocení IPRM bodové zvýhodnění 
až 40 bodů.

Ostatní projekty pro Romy v rámci 
schváleného  IPRM

Ani na ostatní města, která nejsou 
mezi vybranými „piloty“, zpracovávají 
IPRM a chtějí předkládat projekty na 
integraci Romů, se nezapomnělo. 

V případě, že součástí IPRM pro 
řešení vytyčené městské zóny, jsou 
projekty zaměřené na sociálně 
vyloučené romské lokality, mohou v 
rámci hodnocení IPRM získat rovněž 
až 40 bodů. Oprávněnost takových 
projektů bude hodnotit pracovní 
skupina složená z expertů na romskou 
problematiku především z hlediska 
systémového a komplexního řešení 
integrace Romů.
Je nutno uvést, že pro efektivní 
čerpání finančních prostředků z EU je 
žádoucí podporovat projekty zaměřené 
na integraci Romů, které nejsou 
izolovanými aktivitami, ale naopak 
souborem na sebe logicky 
navazujících přístupů, které vycházejí 
ze zpracované strategie rozvoje města 
či území. 

Veškeré dotazy z oblasti IPRM a 
projektů s romskou problematikou je 
možné směřovat na pracovníky 
Řídícího orgánu IOP a na kontaktní 
místa MMR v jednotlivých regionech 
soudržnosti, kde působí regionální 
metodici, kteří problematiku sledují a 
koordinují. 

Seznam kontaktních míst je jednou z 
příloh Příručky pro předkladatele IPRM 
( ).www.strukturalni-fondy.cz/iop/iprm

Obrázek „Podpora Romů v Praze při vstupu na 
trh práce" vytvořlly Sára Karásková (5 let) a 
Nikol Nováková (6 let) v rámci soutěže 
„Namaluj projekt”.
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Informace o seminářích a 
aktivitách v rámci IOP

Ministerstvo vnitra

První workshopy se uskutečnily ve 
dnech 27. června, 1. a 3. července v 
Hluboké nad Vltavou a byly určeny pro 
obce s matričními úřady a jimi 
zřizované organizace, krajské úřady a 
jimi zřizované organizace a svazky 
obcí. 

Ministerstvo vnitra připravilo uvedené 
workshopy se záměrem předat 
informace zástupcům územní veřejné 
samosprávy o strategických záměrech 
programu Efektivní veřejná správa a 
přátelské veřejné služby v období 
2007–2015 a zároveň prodiskutovat 
návrhy regionů a obcí za účelem 
vhodného zacílení připravovaných 
výzev pro předkládání projektů na 
podzim tohoto roku.

Na workshopech bylo diskutováno 
také upřesnění obsahu a očekávaných 
informací z evidenčních listů 
projektových záměrů, které 
připravovaly samosprávy do 15. 
července.

Prezentace z workshopů jsou 
zveřejněny na webové stránce 

, kde budou také 
zveřejněny informace o dalších 
připravovaných workshopech a kde se 
bude moci žadatel na vybraný 
workshop zaregistrovat.

www.mv-workshop.cz

www.mkcr.cz/iop

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 1. 
srpna na svých webových stránkách 

 výzvu k podání 
žádostí o zařazení do databáze 
externích hodnotitelů. Žádosti o 
registraci bylo možné podávat do 15. 
září.
Dne 18. září proběhl seminář pro 
koordinátory projektů.
Výzva v oblasti intervence 5.1. se 
připravuje na listopad.

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví pořádalo v 
rámci první výzvy IOP semináře pro 
žadatele, ve dnech 4. června v 
Českém Krumlově a 6. června v 
Ostravě, vždy od 10:30 do 17:30 hod.

Na programu jednání bylo seznámení 
s IOP a přiblížení podmínek podávání 
žádostí v oblasti intervence 3.2a) 
Služby v oblasti veřejného zdraví.

MZ též seznámilo s plánem vyhlášení 
výzvy v oblasti intervence 3.2b) na 
poslední čtvrtletí tohoto roku.

Prezentace ze seminářů jsou 
uveřejněny na webových stránkách 
www.mzd.cz, v sekci Evropské fondy - 
IOP.
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Centrum pro regionální rozvoj 

K prioritním činnostem Centra pro 
regionální rozvoj patří zejména 
poskytování konzultačních, 
informačních a vzdělávacích služeb 
všem žadatelům a příjemcům, a to 
formou veřejných školení, seminářů a 
osobního poradenství na svých osmi 
regionálních pobočkách v ČR 
zastoupených ve všech regionech 
soudržnosti (NUTS II). 

V prvním pololetí roku 2008 tak na 
téma IOP realizovalo CRR jedenáct 
seminářů pro žadatele. Pozornost byla 
zaměřena na prezentaci aktuálně 
vyhlášených výzev, seznámení 
žadatelů s pravidly pro poskytování 
dotací či seminář s názvem „Jak čerpat 
a nevracet – finanční řízení a kontrola 
ve strukturálních fondech“.

Ministerstvo pro místní rozvoj

V časopise Urbanismus a územní 
rozvoj č. 2/2008 (ÚÚR Brno 2008) na 
str. 3–9 vyšel článek Ing. Anny 
Vilímové „Integrovaný operační 
program“ a v č. 3/2008 byl na str. 
9–11 prezentován článek Ing. Evy 
Fialové s názvem „Oblast intervence 
5.3 - Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik Integrovaného 
operačního programu (IOP)”. Tento 
článek má za úkol seznámit odbornou i 
širokou veřejnost s možnostmi 
financování v oblasti intervence 5.3.

Od dubna 2008 realizoval Odbor 
územního plánovaní porady krajských 
úřadů pro ÚÚP (Úřady územního 
plánování) s výkladem o pořizování 
ÚAP obcí, o jejich koordinaci s 
krajskými ÚAP a o chystané výzvě i 
příručce pro žadatele o dotaci na ÚAP.

V polovině září uspořádalo MMR čtyři 
semináře pro žadatele a příjemce  v 
oblasti intervence 5.3 „Modernizace a 
rozvoj územních politik“ zaměřené na 
podporu při zavádění územně 
analytických podkladů obcí (na úrovni 

obcí s rozšířenou působností) a krajů a 
na podporu tvorby a aktualizace 
územních plánů obcí s ohledem na 
udržitelný rozvoj území. Při této 
příležitosti vydalo MMR dva letáky se 
základními informacemi o oblasti 
intervence 5.3, územním plánování a 
vyhlášených výzvách. Letáky jsou 
volně ke stažení na 

 kde je k 
dispozici i obecný leták „Co je IOP?”.
Řídicí orgán ve spolupráci se 
zprostředkujícími subjekty 
zorganizoval dvě konference k 
Integrovanému operačnímu programu. 
Otevřené konference v Praze a Brně 
představily zájemcům operační 
program, jeho možnosti a pravidla. 
Součástí konferencí byl blok zástupců 
CRR, kteří mají dlouholeté zkušenosti 
s projektovým a finančním řízením 
projektů. Účastníci byli upozorněni na 
nejčastější chyby při realizaci projektů. 
Z diskuse vyplynulo, že největší zájem 
žadatelů o podporu v rámci IOP je v 
tuto chvíli zaměřen na oblast 
modernizace veřejné správy a 
zavádění ICT v územní veřejné 
správě. 
Konferencí v Praze a Brně využilo přes 
200 účastníků, převážně zástupců 
obcí, měst, krajů, státní správy a 
poradenských agentur.
Veškeré PowerPointové prezentace ze 
seminářů a konferencí pořádaných ŘO 
IOP jsou ke stažení na 
www.strukturalni-
fondy.cz/iop/seminare. Na této adrese 
jsou k dispozici i otázky a odpovědi z 
říjnových seminářů pro předkladatele 
IPRM, které pořádal ŘO IOP spolu s 
Odborem podpory  bydlení MMR.

V září proběhlo technické jednání 
Monitorovacího výboru IOP a v říjnu se 
uskutečnilo 2. zasedání 
Monitorovacího výboru IOP.

www.strukturalni-
fondy.cz/iop/publikace
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Webové stránky IOP

Na základě průzkumu návštěvnosti 
webového portálu 

 byl Národním orgánem pro 
koordinaci zpracován graf návštěvnosti 
jednotlivých operačních programů. Z 
průzkumu jasně vyplývá, že v sekci 
Tématických operačních programů je 
IOP nejnavštěvovanějším operačním 
programem.

časové období od 1. 1.  do 12. 6. 2008

časové období od 1. 1.  do 12. 6. 2008

www.strukturalni-
fondy.cz

Vizuální identita IOP 

Řídicí orgán IOP upravil Logo manuál 
IOP, který reflektuje požadavky 
Nařízení 1828/2006 Evropské komise.

Aktualizovanou verzi, díky které se 
rozšířily možnosti použití log, 
naleznete na 

.
www.strukturalni-

fondy.cz/iop/pravidla-publicity
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Přehled návštěvnosti v sekci Programy 2007-2013
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Přehled návštěvnosti v sekci Tematické operační programy

 

http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz


Změny na Řídicím orgánu IOP

Na základě Rozhodnutí ministra č. 
103/2008 došlo ke změnám v odboru 
Řídícího orgánu IOP a OPTP. ŘO IOP 
se spojil s Řídicím orgánem  programů 
SROP, JPD2 a Fondu soudržnosti a 
vznikl nový odbor, Odbor řízení 
operačních programů řízený paní 
ředitelkou Ing. Lumírou Kafkovou.
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Kontakty

Obecné informace o IOP

Odbor řízení operačních programů
Staroměstské námětí 6
110 15 Praha 1

 

Zprostředkující subjekty IOP

Ministerstvo vnitra

Oblast intervence:
1.1. Modernizace veřejné správy
2.1. Zavádění ICT v územní veřejné 
správě
3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik
Ing. Jitka Cenková:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oblast intervence:
3.1. Služby v oblasti sociální integrace
Mgr. Kateřina Bohatcová:

Oblast intervence:
3.3. Služby v oblasti zaměstnanosti
Ing. Ivana Projsová:

Ministerstvo zdravotnictví

Oblast intervence:
3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví
Ing. Petra Živcová:

Ministerstvo kultury

Oblast intervence:
5.1. Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví
Ing. Martin Hiršal:

iop@mmr.cz

cenkova@mvcr.cz

katerina.bohatcova@mpsv.cz

ivana.projsova@mpsv.cz

petra.zivcova@mzcr.cz

martin.hirsal@mkcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Oblast intervence:
4.1. Národní podpora cestovního ruchu
Ing. Daniela Zachystalová:

Oblast intervence:
5.2. Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích
Hana Pejpalová:

Oblast intervence:
5.3. Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik
Ing. Eva Fialová:

Centrum pro regionální rozvoj

Ing. Pavel Bouška:

Ing. Jana Břicháčková:

daniela.zachystalova@mmr.cz

hana.pejpalova@mmr.cz

eva.fialova@mmr.cz

bouska@crr.cz

brichackova@crr.cz
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