
Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o 
podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené 
projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837  Kč.
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Vážení čtenáři,
dostává se Vám pátého vydání elektronického newsletteru, 
který by Vás měl informovat o aktuálním dění v Integrovaném 
operačním programu formou zbavenou úřednického jazyka. 

Kromě tradičních informací o vyhlášených výzvách či 
realizovaných a připravovaných seminářích se můžete dočíst 
také o plánovaném velkém projektu v rámci oblasti intervence 
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik s 
názvem „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik 
složek Integrovaného záchranného systému.“ Česká republika 
je jediným členským státem EU kde takovéto centrum prozatím 
chybí. Národní centrum umožní vytvoření potřebné 
centralizované infrastruktury pro jednotný celostátní systém 
vzdělávání a praktického výcviku složek IZS, a to včetně 
nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným 
krizovým situacím. 

V rubrice „Představujeme“ jsme si pro Vás tentokrát 
připravili seznámení se s oblastí intervence 5.1 Národní 
podpora využití potenciálu kulturního dědictví, jejímž 
odborným gestorem je Ministerstvo kultury. 

Řídicí orgán IOP, MMR
Ing. Lumíra Kafková

ředitelka
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Informace o vyhlášených 
výzvách v IOP

V druhém čtvrtletí roku 2009 byly 
vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí 
v oblastech intervence:
 :: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné 

správě
 :: 3.1 
 :: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
 :: 5.2 

Veškeré podrobné informace k jejich 
vyhlášení a podmínkám naleznete na 
našich webových stránkách 

.

Konkrétně byly vyhlášeny tyto výzvy:
 :: 10. dubna 2009 – oblast intervence 

3.1 aktivita c) investiční podpora 
poskytovatelům sociálních služeb, 
zaměstnavatelům a dalším 
subjektům při prosazování a 
realizaci nástrojů sociální 
ekonomiky.
Výzva do 30. 11. 2012.

10. dubna 2009 – oblast intervence 
4.1 aktivita d) prezentace a 
propagace kulturního a přírodního 
bohatství, kulturního průmyslu a 
služeb s využitím pro cestovní 
ruch na národní úrovni.
Výzva do 30. 6. 2009.

 15. dubna 2009 – 

oblasti intervence 2.1 
aktivita d) elektronizace služeb 
veřejné správy, a to zejména 
formou elektronizace procesních 
postupů u jednotlivých agend 
vykonávaných orgány územní 
veřejné správy. 
Výzva do 31. 7. 2010.

 22. května 2009 – oblast intervence 
5.2 aktivita a) revitalizace veřejných 
prostranství a c) Pilotní projekty.
Kontinuální výzva.

Služby v oblasti sociální integrace

Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích

 :: 

:: Technologická 
centra a Elektronická spisová 
služba v 

:: 

www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy

Představujeme

Prioritní osa 5 Národní podpora 
územního rozvoje, oblast intervence 
5.1 Národní podpora využití 
potenciálu kulturního dědictví

Vracíme památky do života

Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví je nejen názvem, 
ale i cílem Integrovaného operačního 
programu, respektive jeho části, jejímž 
zprostředkovatelem je Ministerstvo 
kultury ČR. Záměrem ministerstva je 
znovu vdechnout život dvěma 
desítkám vybraných památkových 
areálů. 
Nejde tedy jen o opravu památkových 
objektů, ale především o jejich oživení 
a navrácení zpět do života ve 
spolupráci s kulturními, vzdělávacími či 
jinak společensky prospěšnými 
organizacemi. Integrovaný operační 
program (dále jen IOP) tedy nechce 
památky lidem ukazovat, ale navrátit je 
do současného autentického života a 
rozvinout jejich potenciál.

IOP je jedním z osmi tématických 
operačních programů, připravovaných 
Českou republikou pro čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie v 
období 2007-2013. V rámci IOP 
Ministerstvo kultury, jako  
zprostředkující subjekt, spravuje 
Oblast intervence 5.1 „Národní 
podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví“. 
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Historicky poprvé bude tedy cíleně a 
na národní úrovni podpořena kultura 
ze strukturálních fondů. Pro dané 
období je v oblasti kultury vymezeno 
více než 250 mil. EUR, včetně 
spolufinancování ze státního rozpočtu 
(poměr 85 % : 15 %). Kultura tak bude 
podpořena částkou cca 7 miliard Kč. 
Zdroje strukturálního fondu ERDF, 
vyčleněné na oblast kultury, tvoří 
13,45 % celkových prostředků IOP. 
Podpořeny budou výhradně 
individuální projekty, žádající o 100 až 
500 mil. Kč, a to formou dotace ve výši 
100 % způsobilých výdajů projektu. 
Ministerstvo kultury si uvědomuje, že v 
rámci současného pojetí památkové 
péče, jde o určitý experiment. Proto 
byly, ve spolupráci s jednotlivými kraji, 
vybrány areály, resp. jejich části, kde 
začlenění do evropského projektu 
podpoří kulturní, sociální a posléze i 
ekonomický život v regionech. 
Úspěšná realizace pak bude příkladem 
pro využití dalších klenotů historie naší 
země. A tak v souladu s moderními 
trendy evropských zemí vracíme 
památky do života a věříme, že stejně 
jako v minulosti mohou kultivovat 
prostředí, které je využívá. Tam, kde 
se hluboká pokora před dílem našich 
předků snoubí s umem skvělých 
současných architektů, nemůže nikdy 
dojít k devastaci památkového fondu, 
jak by se snad mohli obávat někteří 
milovníci památek.

IOP Ministerstva kultury bude 
podporovat vytváření a zefektivňování 
národních metodických center pro 
vybrané oblasti kulturního dědictví 
(aktivita 5.1a), realizaci vzorových 
projektů obnovy a využití 
nejvýznamnějších součástí 
nemovitého památkového fondu ČR 
(aktivita 5.1b) a zdokonalení 
infrastruktury pro moderní kulturní 
služby s vyšší přidanou hodnotou 
(aktivita 5.1c). 

Pro oblast 5.1a a 5.1b byla vyhlášena 
kontinuální výzva 5. 12. 2008. Do 
dnešního dne obdrželo Ministerstvo 
kultury čtyři žádosti o dotaci, které 
prošly hodnocením formálních 
náležitostí a následně byly předány 
nezávislým hodnotitelům k hodnocení 
projektu. 

Výzva pro oblast 5.1 c je plánována na 
podzim letošního roku.
Více informací o IOP Ministerstva 
kultury je k dispozici na informačním 
portálu
 . www.kultura-evropa.eu
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Monitorovací výbor IOP

Dne 26. května 2009 se konalo 
3. zasedání Monitorovacího výboru 
Integrovaného operačního 
programu v prostorách zámku 
Loučeň.

Členové Monitorovacího výboru IOP a 
zástupce z Evropské komise byli na 
svém 3. zasedání seznámeni s 
Výroční zprávou za rok 2008 a 
aktuálním vývojem programu za 
období prvních třech měsíců roku 
2009, který je shrnut v Průběžné 
zprávě IOP. Dále byly projednány 
změny výběrových kritérií pro projekty 
týkající se kulturního dědictví. Členové 
výboru byli podrobně informováni o 
stavu příprav Integrovaných plánů 
rozvoje měst. Schválení IPRM je 
nutnou podmínkou k podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v aktuálně 
vyhlášené výzvě pro oblast intervence 
5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích. 
Podrobné informace přednesli zástupci 
Generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru k velkému projektu 
Národního centra pro krizovou 
připravenost a výcvik složek 
integrovaného záchranného systému.
 

PowerPointové prezentace a další 
materiály z MoV IOP najdete pod 
záložkou Monitorovací výbor na 

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

Informace o uskutečněných 
seminářích 

Ministerstvo pro místní rozvoj
ŘO IOP

Dne 4. května 2009 uspořádalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj v hotelu 
STEP na Praze 9 seminář pro žadatele 
v oblasti intervence 4.1 Národní 
podpora cestovního ruchu, aktivitě d) 
Prezentace a propagace kulturního a 
přírodního bohatství, kulturního 
průmyslu a služeb s využitím pro 
cestovní ruch na národní úrovni.
Oprávněnými žadateli v časově 
omezené výzvě v oblasti intervence 
4.1d, která je vyhlášená od 10. dubna 
do 30. června 2009, jsou nestátní 
neziskové organizace a zájmová 
sdružení právnických osob působící v 
oblasti cestovního ruchu na národní 
úrovni.

Ministerstvo kultury

Dne 18. března 2009 se na 
Ministerstvu kultury  uskutečnil 
seminář, který měl za cíl seznámit 
potenciální žadatele a příjemce s 
vyhlášenou výzvou v oblasti intervence 
5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví. Tématem jednání 
byla např. problematika oprávněného 
žadatele, předmětu podpory, 
způsobilých výdajů, apod. 

Dne 20. května 2009 realizovalo MK 
ve svých prostorách na Praze 1 
informační workshop k vyhlášené 
výzvě v oblasti intervence 5.1.  
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Hlavním cílem workshopu bylo 
informovat potenciální žadatele a 
příjemce o vyplňování žádosti o dotaci 
v oblasti intervence 5.1. Workshop byl 
mj. zaměřen také na problematiku 
webové aplikace Benefit7, modelových 
situací v oblasti veřejné podpory, 
specifických kritérií přijatelnosti a 
veřejných zakázek. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 10. dubna 2009 vyhlásilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky 1. výzvu k předkládání 
žádostí o finanční podporu v rámci 
Integrovaného operačního programu, 
oblast intervence 3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace, aktivita c) investiční 
podpora poskytovatelům sociálních 
služeb, zaměstnavatelům a dalším 
subjektům při prosazování a realizaci 
nástrojů sociální ekonomiky.
Společně s neinvestiční podporou z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost (OPLZZ) je možné 
realizovat ucelené pilotní projekty 
zaměřené na sociální podnikání. 
Tato podpora je směřována 
podnikatelům z řad obchodních 
společností, osobám samostatně 
výdělečně činným a nestátním 
neziskovým organizacím.
Projekty by měly vést k zajištění 
udržitelného zaměstnání 
znevýhodněných skupin v běžném 
podnikatelském prostředí včetně jejich 
individuálního rozvoje a podpory 
poskytování sociálních služeb.
V dubnu proběhly k této výzvě dva 
semináře, kterých se zúčastnilo 90 
potenciálních žadatelů. 
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Ministerstvo zdravotnictví

Dne 15. března 2009 se na 
Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil 
seminář pro příjemce oblasti 
intervence 3.2 IOP: Služby veřejného 
zdraví, na kterém se účastníci 
dozvěděli informace důležité pro 
úspěšnou realizaci svých projektů. 
Tyto projekty jsou zaměřeny na 
modernizaci a obnovu technického a 
přístrojového vybavení 
traumatologických a onkologických 
center při fakultních a krajských 
nemocnicích. Díky finančním 
prostředkům ze strukturálních fondů 
Evropské unie se podpoří naplňování 
standardů bezpečnosti provozu a 
standardních parametrů kvality péče. 
Mezi hlavní témata semináře patřilo 
financování a monitoring s aspektem 
na předkládání monitorovacích hlášení 
a zpráv, kontroly na místě a 
monitorovací návštěvy, realizace 
výběrových řízení, nesrovnalosti, 
pravidla publicity a Podmínky 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Centrum pro regionální rozvoj

Školení pro žadatele v oblasti 
intervence 5.3b) na téma Územní 
plány.
3. dubna 2009, Karlovy Vary 
27. dubna 2009, Opava
26. května 2009, Mladá Boleslav



Mezinárodní fórum evropských 
strukturálních fondů 

Za účasti polského premiéra Donalda 
Tuska a ministryně regionálního 
rozvoje Elzbiety Bienkowské, byly 
představeny tři úspěšné české 
projekty. 

Jejich zástupci promluvili v rámci tzv. 
Visegrádského panelu věnovaného 
mechanismům a možnostem čerpání 
ze strukturálních fondů, zlepšování 
infrastruktury a investicím do lidských 
zdrojů.

Za Integrovaný operační program 
přednášel v oblasti kulturních projektů 
Daniel Rexa o probíhajícím projektu 
revitalizace bývalé jezuitské koleje v 
Kutné Hoře. Radek Chaloupka hovořil 
o projektu, který je financovaný rovněž 
z IOP, a jehož cílem bude zavedení 
celorepublikového systému kvality 
služeb v cestovnímu ruchu.
 
Účast na této mezinárodní události 
výrazným způsobem přispěla k 
prezentaci aktivit, které jsou 
realizovány ze strukturálních fondů 
EU. Polský organizátor, který přikládal 
akci velký význam a pojímal ji velmi 
prestižně, vysoce hodnotil účast 
zástupců ČR ve všech tematických 
okruzích panelové diskuse, tak i na 
samotném souběžném veletrhu.

Ve dnech 7. a 8. května 2009 se ve 
Varšavě konalo II. Mezinárodní 
fórum evropských strukturálních 
fondů. 

Informace o připravovaných 
seminářích

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 :: 9. a 10. června proběhnou další 
informační semináře pro žadatele k 
možnostem čerpání finančních 
prostředků v rámci vyhlášené výzvy v 
oblasti podpory 3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace, aktivita c) 
investiční podpora sociální 
ekonomiky. Kromě podrobných 
informací k podmínkám podání žádostí 
zde žadatelé mohou konzultovat také 
své projektové záměry. Zájemci o účast 
na semináři se mohou hlásit do 
naplnění kapacit na adrese:

 
Místo konání semináře:
MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2.
Další informace na:

 

Ministerstvo vnitra připravuje tři 
semináře pro výzvu na technologická 
centra. Veškeré informace o termínech 
a místech konání budou včas 
zvěřejněny na stránkách Ministerstva 
vnitra i na stránkách 

 

soc.integraceIOP@mpsv.cz

www.mpsv.cz/cs/7069

www.strukturalni-fondy.cz/iop.
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IPRM a 5.2 – dotace do bydlení 
a veřejných prostranství ve 
městech

Dne 22. května 2009 Ministerstvo pro 
místní rozvoj vyhlásilo kontinuální 
výzvu do oblasti intervence 5.2 
Zlepšení prostředí problémových 
sídlišť na částku 4 111 825 571 Kč 
(154 058 658 EUR) tj.  80 % z celkové 
alokace pro 5.2.

Podpora se soustředí na komplexní 
revitalizace či regenerace prostředí 
sídlišť ve velkých městech s hrozícími 
problémy, které by mohly v případě 
vyšší koncentrace sociálně 
znevýhodněných rodin vyústit v 
sociální vyloučení. Cílem intervence 
bude jejich přeměna na přitažlivé celky 
a všestranné zlepšení obytného 
prostředí.  
Základní podmínkou čerpání je 
schválení Integrovaného plánu rozvoje 
měst (dále jen IPRM) na problémové 
sídliště, ve kterém budou projekty 
realizovány. Výzva k předkládání IPRM 
byla ukončena 31. prosince 2008. 
Výsledky hodnocení IPRM posoudila 
výběrová komise a zároveň doporučila 
ministrovi pro místní rozvoj schválit 
všechny předložené IPRM.  Dne 27.  
března 2009 bylo rozhodnutím ministra 
schváleno všech 41 IPRM, avšak 
vzhledem ke značnému převisu 
finančních prostředků s nižšími 
rozpočty. V současné době probíhá 
aktualizace IPRM a podpis dohod o 
realizaci IPRM. Seznam schválených 
IPRM včetně identifikace problémové 
zóny je zveřejněn na

 
Předložení projektu do 5.2. na 
Centrum pro regionální rozvoj (CRR) 
musí předcházet předvýběr projektu 
městem. Města mají v povinnostech 
vyhlásit své výzvy do dvou měsíců od 
uzavření dohody o zabezpečení 
realizace IPRM s Ministerstvem pro 
místní rozvoj. Výběr budou města 
provádět dle systému výběru projektů 
popsaném v IPRM. Řídící orgán IOP 
dbal na transparentnost 

www.strukturalni-fondy.cz/iop
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a nediskriminační přístup v městy 
nastavených systémech a zároveň bude 
dohlížet i na samotný výběr projektů. 
Další specifikum této oblasti intervence 
jsou typy žadatelů tj. majitelé bytových 
domů. Tito žadatelé jsou bez zkušeností 
s čerpáním evropských dotací. Čerpání 
budou koordinovat manažeři měst, která 
jsou zodpovědná za naplňování IPRM. 
Semináře pro tyto manažery IPRM 
uspořádal ŘO IOP v dubnu a další jsou 
plánovány na červen 2009. Pro 
individuální žadatele budou organizovat 
semináře města ve spolupráci s CRR a 
ŘO IOP. 
Vzhledem k všem těmto informacím 
předpokládáme příjem prvních žádostí 
na pobočkách CRR v září letošního 
roku.

Informace o projektu
Národní centrum pro krizovou 
připravenost a výcvik složek 
integrovaného záchranného 
systému

V rámci prioritní osy 3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejných služeb, oblasti 
intervence 3.4 Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik se 
připravuje projekt Národní centrum pro 
krizovou připravenost a výcvik složek 
integrovaného záchranného systému 
(Národní centrum). Projekt spadá do 
kategorie velkých projektů (velké 
infrastrukturní projekty v oblasti 
životního prostředí nad 25 mil. EUR a v 
ostatních oblastech nad 50 mil. EUR) a 
jako takový bude schvalován přímo 
Evropskou komisí.

Projekt bude realizován v 
Královehradeckém kraji, konkrétně ve 
statutárním městě Hradec Králové. 
Národní centrum vznikne revitalizací 
bývalého vojenského areálu, na který 
navazuje regionální letiště (Hradec 
Králové - k.ú. Věkoše a k.ú. Pouchov). 



Gestorem projektu je Ministerstvo vnitra 
- Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR. 

Dalšími subjekty (partnery) zapojenými 
do projektu jsou:
 ::  Statutární město Hradec Králové,
 ::  Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Východočeského kraje,
 ::  Letecká služba Policie ČR,
 ::  letiště Hradec Králové,
 ::  Zdravotní ústav Ministerstva vnitra

 a další.

Hlavním cílem projektu je:

 ::  vytvoření potřebné centralizované 
infrastruktury pro jednotný celostátní 
systém vzdělávání a praktického 
výcviku složek integrovaného 
záchranného systému (IZS), a to 
včetně nácviku jejich součinnosti v 
podmínkách blížících se reálným 
krizovým situacím,

 ::  umožnění užšího propojení s 
vědeckými a výzkumnými programy a 
jejich ověřování v záchranářské praxi 
(bezpečnostní výzkum). 

Prostřednictvím investic do infrastruktury 
bude dosaženo zlepšení připravenosti a 
odborné vzdělanosti složek IZS, orgánů 
státní správy a samosprávy na úseku 
krizového řízení aj. na řešení 
mimořádných událostí, tj. bude 
centralizována infrastruktura pro:

1) Praktický výcvik součinnosti všech 
složek IZS ČR 
Řešení mimořádných  událostí jako  jsou  
živelní pohromy  či  technologické 
havárie  vyžaduje  včasný, pohotový a 
efektivní zásah složek IZS. V rámci 
projektu bude vytvořena prostorová i 
hmotná základna pro  nácvik  
připravenosti  a  koordinaci  všech  
složek  IZS v  podmínkách  blížících  se  
reálným krizovým situacím (součástí 
areálu bude výcvikový polygon pro 
nácvik zásahů v odlišných podmínkách 
– např. na železnici, dálnici, v tunelu, v 
obchodním centru, obytném domě atd., 
dále sportoviště, bazén pro výcvik 
potápěčů apod.). 

2)  Systém vzdělávání příslušníků a 
zaměstnanců HZS ČR 
Projekt  vychází z  déle  zvažovaného  
konceptu  restrukturalizace  systému  
vzdělávání příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR (HZS ČR). 
Prostorová centralizace rozhodujících 
oblastí vzdělávání vytvoří podmínky pro 
zkvalitnění teoretické výuky a praktického 
výcviku, který v podmínkách blížících se 
reálným krizovým situacím umožní 
následně účinnou synergii všech složek 
IZS při reálném zásahu.  

3)  Bezpečnostní výzkum 
Do  areálu  se  přestěhuje  Institut  
ochrany  obyvatelstva  tj.  výzkumné a  
vzdělávací zařízení MV  – GŘ HZS  ČR.  
Tak  dojde  k užšímu  propojení mezi  
vzděláváním  a  výcvikem  záchranářů,  
realizací vědeckých  a výzkumných  
programů a  jejich  ověřováním  v  
záchranářské praxi.  

Projekt navazuje na:

 ::  základní strategické záměry ČR v 
oblasti bezpečnosti,

 ::  zaměření a cíle Evropské unie 
směřující k zajištění bezpečnosti 
obyvatelstva a prevence a řešení rizik,

 ::  dlouhodobé cíle Bezpečnostní 
strategie ČR, Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem 
do roku 2015 i nové Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2013 s 
výhledem do roku 2020 (schválena 
usnesením vlády ČR č. 165/2008).

O potřebnosti vybudování Národního 
centra  pro krizovou připravenost a výcvik 
složek IZS a mezinárodní prestiži 
zařízení obdobného charakteru svědčí 
mj. skutečnost, že Česká republika je 
poslední zemí Evropské unie, která 
obdobné zařízení dosud nevlastní.
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VIZUALIZACE PROJEKTU 
Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného 

SIMULACE DÁLNICE SIMULACE ŽELEZNICE

SIMULACE ZÁSOBNÍKŮ NA PLYN, NÁDRŽÍ A SIL

SIMULACE STADIONU SE ZÁZEMÍMSIMULACE NÁKUPNÍHO CENTRA

SIMULACE RODINNÝCH DOMŮ A OBYTNÉ ULICE



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:

 

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. Jana Břicháčková:

ivana.projsova@mpsv.cz

petra.zivcova@mzcr.cz

iop@mkcr.cz

daniela.zachystalova@mmr.cz

hana.pejpalova@mmr.cz

eva.fialova@mmr.cz

brichackova@crr.cz
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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:

Ing. Ladislav Kolařík

Kontaktní osoby pro CzechPOINT
a) formální zpracování žádostí a 
dodatků:
Ing. Zuzana Horáková:

Mgr. Šárka Kysilková:

Mgr. Jan Louška:

b) vyúčtování finanční dotace:
Ing. Jan Zavadil:

Ing. Eva Trlicová:
  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oblast intervence:
3.1  Služby v oblasti sociální integrace
Ing. Helena Petroková:

Mgr. Kateřina Bohatcová:
 

nebo:
.

iop@mmr.cz

cenkova@mvcr.cz

ladislav.kolarik@mvcr.cz

zuzana.horakova@mvcr.cz

kysilkova@mvcr.cz

louska@mvcr.cz

zavadil@mvcr.cz

trlicova@mvcr.cz

helena.petrokova@mpsv.cz

katerina.bohatcova@mpsv.cz

soc.integraceIOP@mpsv.cz


