
PŘEDSTAVENÍ OBLASTI 
INTERVENCE 3.2 IOP  SLUŽBY V OBLASTI
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Cílem oblasti intervence 3.2 IOP je dosaÏení odpovída-
jící úrovnû modernizace a kvality technického  zázemí
a pfiístrojového vybavení (zdravotnick˘ch prostfiedkÛ)
pro udrÏení a zvy‰ování standardÛ kvality poskytované
zdravotní péãe, standardÛ bezpeãnosti provozu
a ochrany zdraví osob v systému zdravotní péãe, a to pro
oblasti s nejhor‰ími hodnotami ukazatelÛ kvality
a úspû‰nosti péãe v âR ve srovnání s Evropskou unií. 
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ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMO
 VÝCH SÍDLIŠTÍCH Z FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ EU
Celkem 5138 milionÛ korun je k dispozici pro revitali-
zaci ãi regeneraci sídli‰È v âeské republice. Díky Inte-
grovanému operaãnímu programu (IOP) tak nyní mÛÏe
hned 41 mûst získat dotace a v˘znamnû zvelebit svá
problematická sídli‰tní prostfiedí. Komu pfiesnû jsou do-
tace urãeny a jaké jsou nejãastûj‰í chyby v projektov˘ch
Ïádostech, vám pfiiblíÏí tento ãlánek sestaven˘ odbor-
níky z Centra pro regionál ní rozvoj âR – zprostfiedkují-
cího subjektu IOP.
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REVITALIZACE ZÁMECKÉHO 
NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI

Litomy‰lsk˘ zámek, národní kulturní památka a pa-
mátka UNESCO, je jednou z hlavních dominant mûsta
Litomy‰le a také jednou z nejv˘znamnûj‰ích památek
renesance u nás. Historie osídlení zámeckého návr‰í a
pozdûj‰ího zámku je s historií mûsta neodmyslitelnû
spjata po celou dobu jeho existence. Dnes je zámek
jedním z turistick˘ch magnetÛ, kter˘ do Litomy‰le kaÏ-
doroãnû pfiitahuje tisíce turistÛ.
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IOP pod lupou Číslo 6 I květen I 2010 

Informační čtvrtletník Integrovaného Operačního Programu

Víte, že 4. května 2010 bylo z 6142 
přijatých žádostí o podporu 
v IOP již 5930 vybráno k podpoře? 
Na tyto schválené projekty přispěje 
Evropská unie celkem 14 407 921 760 Kč.
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úsilím, náklady na přípravu projektů a očekáváním žadatelů na jedné straně
a objemem vyhlašovaných prostředků na straně druhé. V probíhajících
výzvách je naplněnost předloženými projekty na úrovni vyšší než 50 %. 
V roce 2010 je plánováno vyhlášení celkem 12 nových výzev v odhadova-
ném objemu přes 10 mld. Kč. 

Na konci roku 2010 by měly být vyhlášeny výzvy v objemu 43, 542 mld. Kč,
což představuje 90 % celkové alokace programu. Tato čísla mimo jiné do-
kazují, že IOP běží zcela standardně a bez vážného ohrožení své alokace. 

Newsletter, jehož šesté číslo držíte právě v rukou, má za cíl vás v maximální
možné míře informovat o plánovaných výzvách, aktualitách ohledně IOP
a dalších aktivitách, které jsou nejen pro stávající či potenciální žadatele
nezbytné.

Hezké jaro vám přeje

Vážení čtenáři,

Integrovaný operační program patří k našim nejsložitějším  operačním
programům. Je to dáno především rozložením kompetencí mezi pět

zprostředkujících subjektů. I přes
objektivně  náročnou administra-
tivu se nám ale podařilo prokázat
jeho opodstatněnost a smyslupl -
 nost mezi ostatními operačními
programy. 
V dosud vyhlášených a ukonče-
ných výzvách se podařilo naplnit
alokaci výzvy předloženými pro-
jekty v úrovni vyšší než 95 %. Tuto
skutečnost lze pozitivně hodnotit
s ohledem na adekvátnost výzev
k připravené absorpční kapacitě,
kdy nevzniká disproporce mezi

Cílem oblasti intervence 3.2 IOP je dosaÏení odpo-
vídající úrovnû modernizace a kvality technického
 zázemí a pfiístrojového vybavení (zdravotnick˘ch

prostfiedkÛ) pro udrÏení a zvy‰ování standardÛ kva-
lity poskytované zdravotní péãe, standardÛ bez-
peãnosti provozu a ochrany zdraví osob v systému
zdravotní péãe, a to pro oblasti s nejhor‰ími hod-
notami ukazatelÛ kvality a úspû‰nosti péãe v âR ve
srovnání s Evropskou unií. Historicky poprvé je tak
cílenû ze strukturálních fondÛ podporována ob-
last zdravotnictví. Zprostfiedkujícím subjektem je
Ministerstvo zdravotnictví âR. 

Ministerstvo zdravotnictví doposud vyhlásilo 6 v˘-
zev. V rámci první v˘zvy se úspû‰nû realizovalo 24
projektÛ zamûfien˘ch na traumatologickou a on-
kologickou péãi s celkov˘m finanãním objemem
1,95 miliard korun. Vût‰ina z tûchto projektÛ jiÏ
byla ukonãena a díky nim byla ve fakultních ne-
mocnicích a vybran˘ch nemocnicích krajsk˘ch mo-
dernizována fiada dÛleÏit˘ch oddûlení. 

Druhá a tfietí v˘zva se t˘kaly oblasti fiízení kvality
a nákladovosti systému vefiejného zdraví a prevencí
zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního vylouãení
osob znev˘hodnûn˘ch jejich zdravotním stavem
nebo vûkem a bylo v nich podpofieno celkem 35
projektÛ. V rámci ãtvrté v˘zvy, kde je realizováno pût
projektÛ, Ïádala specializovaná zafiízení o finanãní
podporu na modernizaci a obnovu diagnostick˘ch
a terapeutick˘ch zdravotnick˘ch prostfiedkÛ pro
zaji‰tûní diagnostiky, léãby a „screeningu“ ãasn˘ch

Představení oblasti intervence 
3.2 IOP – Služby v oblasti veřejného zdraví

stadií onkologick˘ch onemocnûní vãetnû moder-
nizace odpovídajícího diagnostického a terapeutic-
kého  zázemí. Do zdravotnictví tak pfiitekly dal‰í
 finanãní prostfiedky ve v˘‰i 1,8 miliard Kã. 

V únoru byly vyhlá‰eny dal‰í dvû v˘zvy s celkov˘m
objemem finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i 1,8 mili-
ard Kã. Îadatelé mûli moÏnost pfiedkládat projekty
 zamûfiené jednak na modernizaci a obnovu pfiístro -
jového vybavení specializovan˘ch pracovi‰È kar-
diovaskulární péãe a specializovan˘ch pracovi‰È
traumatologické péãe, kam se fiadí traumacentra
 zamûfiená na péãi o dûti a dorost a popáleninová
centra, a dále mohlo Ministerstvo zdravotnictví
 Ïádat podporu na aktivity  zamûfiené na zaji‰tûní  ra-
cionálního vyuÏívání vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ
v systému vefiejného zdraví a zv˘‰ení kvality po-
skytované péãe. Poãátkem dubna skonãila moÏ-
nost podá vat Ïádosti do 5. v˘zvy, celkem bylo pfii-
jato   28    projektÛ a v souãasné dobû probíhá jejich
hodnocení.

Ministerstvo zdravotnictví je v návaznosti na objem
poskytnut˘ch dotací nejúspû‰nûj‰ím ministerstvem
v ãerpání finanãních prostfiedkÛ z Integrovaného
operaãního programu. Celkem je na modernizaci
zdravotnictví v období 2007 aÏ 2013 urãeno  témûfi
7,5 miliardy Kã, prÛbûÏnû budou tedy vyhla‰ovány
dal‰í v˘zvy. ●

Ing. Rostislav  Vondruška
ministr pro místní rozvoj   
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OBMĚNA SYSTÉMU PRO SIMULACI, PLÁNOVÁNÍ
A VERIFIKACI PRO RADIOTERAPII VČETNĚ DOZIOMETRICKÉ PODPORY

(CZ.1.06/3.2.01/01.00067)

Masarykův onkologický ústav

69 493 000 Kč (schválená částka v Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
(příspěvek SF 59 069 050 Kč, příspěvek SR 10 423 950 Kč)

1. 4. 2009 – 30. 9. 2009

PŘEDSTAVUJEME

■ ■ Projekt Masarykova onkologického ústavu byl
 zamûfien na modernizaci, obnovu a dílãí roz‰ífiení
 kapacit ãi funkcí pfiíslu‰enství zdravotnick˘ch
 prostfiedkÛ, které zvy‰ují kvalitu radiaãní léãby  onko -
logicky nemocn˘ch a zlep‰ují opatfiení pro bez  pe ã nost
pacientÛ a o‰etfiujícího personálu pfii  zacházení s tech-
nologiemi, které  vyuÏívají ionizaãní záfiení. V rámci

projektu byl pofiízen radioterapeutick˘ simulátor
a dále modernizovány a roz ‰ífieny funkce verifikaã-
ního a plánovacího systé mu, coÏ je velk˘ pfiínos v ob-
lasti radioterapeutic k˘ch postupÛ, a modernizovány
dozimetrické systémy, coÏ  je podmínka pro udrÏení
úrovnû bezpeãno sti osob. 

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

■ ■ Modernizace, obnova a pofiízení nov˘ch zdra-
votnick˘ch prostfiedkÛ, jejich sestav a pfiíslu‰enství
v rámci projektu Nemocnice âeské Budûjovice se
zamûfiila na zv˘‰ení standardu vybavenosti Trauma-
centra. V˘stupem projektu je pofiízení kompletnû
vybaven˘ch transportních a resuscitaãních lÛÏek pro
dûti a dospûlé s pfiístroji pro monitorování, podporu

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 
TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

(CZ.1.06/3.2.01/01.00079

Nemocnice České Budějovice

72 650 000 Kč (schválená částka v Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
(příspěvek SF 61 752 500 Kč, příspěvek SR 10 897 500 Kč)

1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

PROJEKT MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 
CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE FN OSTRAVA

(CZ.1.06/3.2.01/01.00081)

Fakultní nemocnice Ostrava

87 450 000 Kč (příspěvek SF 74 332 500 Kč, příspěvek SR 13 117 500 Kč)

1. 3. 2009 – 30. 12. 2009

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,
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DOBA REALIZACE:

a udrÏení vitálních funkcí, zlep‰ení vybavenosti di-
agnostického komplexu urgentního pfiíjmu a zej-
ména obnova technického zázemí, technologií
a vybavení operaãních sálÛ. 
Pro Traumatologické centrum byly pofiízeny pfiíst-
roje a vybavení: transportní urgentní lÛÏka a resus-
citaãní lÛÏka pro dûti a dospûlé s kompletním

Základními pfiínosy nov˘ch zafiízení a softwaru jsou
pfiedev‰ím zpfiesnûní radioterapie, lep‰í lokalizace ná -
do ru, zv˘‰ení bezpeãnosti aplikace ozafiovací dávky,
moÏnost nav˘‰ení dávky záfiení do nádoru a dokona-
lej‰í vykrytí zdravé tkánû a lep‰í sná‰enlivost radio -
terapie.
Modernizace zafiízení na Klinice radiaãní onkologie
zv˘‰í nejen kvalitu léãby, ale napomÛÏe také k vãas-
nému zahájení léãby záfiením u pacientÛ se zhoubn˘mi
chorobami. ●

vybavením, anesteziologické pfiístroje pro dûti a do-
spûlé, plicní ventilátor a invazivní monitor pro
 dûtské pacienty, hemofiltraãní pfiístroj, RTG skia-
grafick˘ pojízdn˘ pfiístroj, RTG pojízdná C ramena,
trauma navigaãní systém, vysokofrekvenãní koagu-
laãní pfiístroje, argonová koagulace, ultrazvukov˘
chirurgick˘ aspirátor, ultrazvukov˘ pfiístroj, ope-
raãní mikroskop, operaãní svûtla s kamerov˘m sys-
témem a RTG transparentní deska k operaãnímu
stolu.
Pfiínosem projektu je zv˘‰ení kvality vybavenosti
a tím zlep‰ení podmínek pro zaji‰Èování specializo-
vané péãe o dûtské i dospûlé pacienty se závaÏn˘mi
poranûními – pfiedev‰ím pro oblast prvního kon-
taktu s pacientem (urgentní pfiíjem), resuscitace
a akutní péãe, v oblasti zobrazovacích diagnostic-
k˘ch metod a chirurgické péãe. ●

■ ■ Projekt Modernizace a obnova pfiístrojového
vybavení centra komplexní onkologické péãe FN
Ostrava se zamûfiil na zv˘‰ení úrovnû technologic-
kého standardu vybavení v oblasti radiaãní léãby,
roz‰ífiení spektra a obnovu zobrazovacích diagnos-
tick˘ch technologií, dále se zab˘val zlep‰ením  v ob-
lasti invazivní léãby onkologicky nemocn˘ch.
Díky projektu realizovanému v rámci 1. v˘zvy ob-
lasti intervence 3.2 IOP byly pofiízeny brachytera-

peutick˘ AFL pfiístroj s pfiíslu‰enstvím zaruãující
vy‰‰í bezpeãnost pacienta i obsluhy, dále CT simu-
látor se speciálním systémem pro optimalizaci si-
mulaãního procesu na základû pfiesného modelování
záfiení a parametrÛ lineárního ozafiovaãe.
Dále se ve Fakultní nemocnici Ostrava doãkali po-
fiízení napfi. skiagrafického RTG pfiístroje, kter˘
umoÏní snímkování pacientÛ na lÛÏku, na vy‰etfio-
vacím stole nebo i vestoje,  a skiaskopického digi-

tálního RTG pfiístroje urãeného pro vy‰etfiení napfi.
v oblasti trávicí trubice. Mezi dal‰í pfiístroje pak patfií
pojízdn˘ RTG pfiístroj, gamakamera SPECT nebo
multifunkãní systém operaãních sálÛ pro endosko-
pické operování.
Modernizace a roz‰ífiení stávajícího zafiízení ve
 Fakultní nemocnici Ostrava je pokrokem v oblasti di-
agnostick˘ch moÏností a také pfiínosem pro zv˘‰ení
úrovnû kvality léãby onkologicky nemocn˘ch paci-
entÛ v rámci celého Moravskoslezského kraje. ●

Ing. EVA SEDLÁKOVÁ
Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví



nena‰el s ministerstvem spoleãnou fieã a nakonec
byl bohuÏel z projektu vyjmut zámek a francouzská
zahrada. 
V roce 2007 oslovila litomy‰lská radnice architek-
tonické t˘my a vypsala v˘bûrové fiízení na projekt
revitalizace zámeckého návr‰í. Konkurz vyhrál
Ing. arch. Ivo Koukol a stal se tak duchovním otcem
celkové vize revitalizace a jejím koordinátorem. 
„DÛleÏité podle mû bylo pfiipravit projekt dlouho-
dobého funkãního vyuÏití, které vytváfií dostateãné
pfiíjmy na zaji‰tûní hospodáfiské udrÏitelnosti pro-
vozu areálu, vãetnû údrÏby a oprav, a po jehoÏ re -
alizaci nebude potfieba dal‰ích dotací provozu
z vefiejn˘ch zdrojÛ. Projekt péãe o cel˘ historick˘
soubor byl tedy vystavûn jako dlouhodobû neztrá-
tov˘, coÏ je radikální odklon od souãasného obvy-
klého standardu. A to bylo vstupenkou pro podání
Ïádosti o investiãní dotaci, která umoÏní objekty
tohoto souboru rekonstruovat. K památkové ob-
novû a restaurování architektury byly pfiizvány ãtyfii

Ministerstvo kultury pfiipravilo do Integrovaného
 operaãního programu oblast intervence 5.1 s názvem
Národní podpora vyuÏití potenciálu kulturního dû-
dic tví.Jeho cílem je obnova a následné vyuÏití nej-
cennûj‰ích památkov˘ch objektÛ v âeské republice
s tím, Ïe smyslem programu není jen prostá oprava pa-
 má tek, ale i jejich navrácení do Ïivota spoleãnosti.
V Litomy‰li, kde jiÏ mûli mnohaleté zku‰enosti s do-
taãními programy, tyto my‰lenky vzali za své jako
jedni z prvních a velkoryse koncipovali zámûr revi-
talizace celého zámeckého návr‰í, jeÏ zahrnuje dvû
skupiny staveb – zámeck˘ a piaristick˘ soubor.
Mûsto se stalo nositelem projektu za spolupráce
fiady dal‰ích subjektÛ – pfiedev‰ím Národního pa-
mátkového ústavu, Univerzity Pardubice, Biskup-
ství Královehradeckého a dal‰ích. Podle slov
Antonína Dokoupila, vedoucího oddûlení rozvoje
mûsta Litomy‰l, byl zpoãátku projekt nastartován
na tfii ãtvrtû miliardy, ale pak nastaly komplikace
z hlediska majetkoprávních vztahÛ. Zejména NPÚ kvalitní architektonické t˘my – jsou jimi Burián&

Kfiivinka, AP ateliér, H·H a Ateliér  ·tûpán. KaÏd˘
z t˘mÛ projektuje obnovu jednoho ãi více objektÛ
návr‰í, jejichÏ velikost se dle pfiedpokládané v˘‰e in-
vestice zásadnû li‰í, a to od zhruba 3 mil. aÏ po témûfi
90 mil. Kã na jednotliv˘ objekt,“ fiíká Ing. arch. Kou-
kol a dodává: „Byly vytvo fieny architektonické stu-
die, provedeny  archeologické a restaurátorské
prÛzkumy, dále se zpra covávala do ku mentace pro
stavební povolení a soubûÏnû s tím se pfiipravovala
náplÀ funkãního vyuÏití, tedy jednotlivé programy
pro uÏívání budov, a zároveÀ také ve‰keré ekono-
mické, procesní a provozní parametry realizace
projektu a budoucího provozu. V poslední fázi byly
dokonãeny provádûcí projekty staveb. K zvládnutí
ve‰keré práce byl sestaven projektov˘ t˘m, ãítající
pfies ãtyfiicet lidí.“
Dokonãen˘ projekt Revitalizace zámeckého návr‰í
bude tvofiit 7 budov (pivovar, jízdárna, konírna, ko-
ãárovna, stáj, kostel Nalezení sv. KfiíÏe a piaristická
kolej) a 4 otevfiená prostranství (I. nádvofií, horní
nádvofií, zámeck˘ park a pfiedzámãí).
Projekt pfiiná‰í dva ojedinûlé programy: ·kolu na
zámku a Centrum pro restaurování, a nûkolik dal-

Území řešené 
v rámci projektu
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Revitalizace zámeckého 
návrší v Litomyšli

Litomyšlský zámek, národní kulturní památka a památka UNESCO, 
je jednou z hlavních dominant města Litomyšle a také jednou
z nejvýznamnějších památek renesance u nás. Historie osídlení 
zámeckého návrší a pozdějšího zámku je s historií města neodmysli-
telně spjata po celou dobu jeho existence. Dnes je zámek jedním 
z turistických magnetů, který do Litomyšle každoročně přitahuje 
tisíce turistů.
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‰ích mimofiádn˘ch aktivit: Dûtsk˘ program, expozice
Andûlé na návr‰í, které budou podpofieny aktivitami
ostatními (kulturní, náv‰tûvnické, vzdûlávací a spo-
leãenské programy, ubytování a stravování, servis)
a kvalitativním zlep‰ením aktivit stávajících (Smeta-
nova Litomy‰l, oblastní archiv ap.).

·kola na zámku vzniká jako vzdûlávací pobytov˘
program modulového vyuãování pro tfiídy základ-
ních a speciálních ‰kol – jakási obdoba ‰kol v pfií-
rodû, av‰ak zamûfiená na kulturu a historii. Je
plánována jako mimosezonní, s realizací ve v‰ech
prostorách návr‰í a ubytováním v hotelu vybudova-
ném v b˘valém pivovafie.
Centrum pro restaurování bude zamûfieno na pro-
fesní vzdûlávání v oblasti péãe o kulturní dûdictví a na
v˘zkum technik restaurování a obnovy. Je pfiipravo-
váno v gesci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
opût pfiedev‰ím jako mimosezonní program, vyuÏíva-
jící zejména piaristické koleje a zázemí v pivovafie.
Dûtsk˘ program je koncipován jako poznávací, v˘-
chovn˘ a herní program pro dûti v‰ech kategorií
a délek pobytÛ; celoroãní, s tûÏi‰tûm v sezonû  a o ví-
ke ndech.

Celoroãnû pfiístupná expozice s pracovním názvem
„Andûlé na návr‰í“ bude vybudována ze sbírek Krá-
lovéhradecké diecéze ve vedlej‰ích prostorách pia-
ristického kostela.
Vedle tûchto pfiedev‰ím vzdûlávacích projektÛ
budou nûkteré prostory uÏívány rovnûÏ pro kulturní
programy (v˘stavní, hudební a divadelní) se stfiída-
vou sezonností a pro spoleãenské akce s tûÏi‰tûm
mimo hlavní turistickou sezonu. Samozfiejmostí je
náv‰tûvnick˘ program orientovan˘ na krátkodobé
náv‰tûvníky a koordinovan˘ s provozem sousedního
regionálního muzea a vlastního zámku. 

OÏivení zámeckého návr‰í v Litomy‰li sv˘m koncep-
tem odpovídá cílÛm IOP, proto mûsto získalo dotaci
ve v˘‰i 398.969.000 Kã (85 % ze zdrojÛ EU, 15 % z ná-
rodních zdrojÛ). Celkové pfiedpokládané náklady
jsou 405 milionÛ Kã. Stavební obnova historick˘ch
objektÛ zaãne ve ãtvrtém kvartálu tohoto roku
a mûla by b˘t dokonãena v listopadu 2012.
V Litomy‰li bude díky finanãním prostfiedkÛm z IOP
vytvofieno nadregionální centrum kultury, vzdûlávání
a spoleãenského Ïivota. V rámci revitalizace zámec-
kého návr‰í dojde k celkové obnovû sedmi objektÛ

mimofiádnû cenného areálu, památky UNESCO,
k dovybavení tûchto objektÛ a k vytvofiení programÛ
pro jejich celoroãní vyuÏívání. ●

Mgr. VENDULA PERGLEROVÁ
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Integrovan˘ operaãní program (IOP) je jedním
z osmi tématick˘ch operaãních programÛ schvále-
n˘ch Evropskou komisí pro âeskou republiku v pro-
gramovacím období 2007–2013. Je zamûfien na fie-
‰ení problémÛ v oblastech rozvoje informaãních
technologií ve vefiejné správû, zlep‰ování infra-
struktury sociálních sluÏeb, vefiejného zdraví, sluÏeb
zamûstnanosti a sluÏeb v oblasti bezpeãnosti, pre-

vence a fie‰ení rizik. Dále se zamûfiuje na podporu
cestovního ruchu, kulturního dûdictví, zlep‰ování
prostfiedí v sídli‰tích nebo na rozvoj systémÛ tvorby
územních politik.

K DISPOZICI 5138 MIL. KČ
Tzv. „Oblast intervence 5.2 Zlep‰ení prostfiedí
v problémov˘ch sídli‰tích“ je zamûfiená na zv˘‰ení

kvality Ïivota pro obyvatele problémov˘ch sídli‰È
prostfiednictvím komplexní revitalizace ãi regenerace
prostfiedí sídli‰È, ve kter˘ch by hrozící problémy
mohly v pfiípadû vy‰‰í koncentrace sociálnû znev˘-
hodnûn˘ch rodin vyústit v sociální vylouãení. 
Pro tuto oblast je urãeno zhruba 12 % prostfiedkÛ
z více jak 42,5 mld. Kã vyãlenûn˘ch pro cel˘ Inte-
grovan˘ operaãní program, tedy finanãní prostfiedky
ve v˘‰i 5138 mil. Kã. 
Získat podporu mohou oprávnûní Ïadatelé z 41
mûst âeské republiky (viz obrázek), která mají
 Integrovan˘ plán rozvoje mûsta (IPRM) schválen˘
 ministrem pro místní rozvoj. 
V této oblasti intervence je moÏné pfiedkládat Ïádosti
celkem do tfií aktivit: 

■ Revitalizace vefiejn˘ch prostranství; 
■ Regenerace bytov˘ch domÛ; 
■ Pilotní projekty. 

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
z finančních prostředků EU

Celkem 5138 milionů korun je k dispozici pro revitalizace či regene-
race sídlišť v České republice. Díky Integrovanému operačnímu pro-
gramu (IOP) tak nyní může hned 41 měst získat dotace a významně
zvelebit svá problematická sídlištní prostředí. Komu přesně jsou 
dotace určeny a jaké jsou nejčastější chyby v projektových žádostech,
vám přiblíží tento článek sestavený odborníky z Centra pro regionál -
ní rozvoj ČR – zprostředkujícího subjektu IOP.
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REVITALIZACE VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
Projekty na revitalizaci vefiejn˘ch prostranství za-
hrnují napfi. úpravu, obnovu ãi v˘sadbu vefiejné ze-
lenû, v˘stavbu, rekonstrukci nebo sanaci par ko -
vacích  ploch, chodníkÛ, cyklistick˘ch stezek
a budování ãi modernizaci nekomerãních volnû pfiís-
tupn˘ch rekreaãních ploch. 
Oprávnûn˘mi Ïadateli pro tuto aktivitu jsou pouze
obce. V˘‰e podpory je pro projekty zamûfiené na re-
vitalizaci vefiejného prostranství stanovena v po-
mûru 85 % ze Strukturálních fondÛ EU ku 15 %
zdrojÛ pfiíjemce.

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ
V aktivitû regenerace bytov˘ch domÛ je moÏné po-
Ïádat o dotaci napfi. na zateplení obvodového plá‰tû,
rekonstrukci technického vybavení, v˘mûnu ãi mo-
dernizaci lodÏií, balkonÛ nebo tfieba zaji‰tûní mo-
derního sociálního bydlení pfii renovacích stávajících
budov. 
V této aktivitû si Ïádost o dotaci mohou podat pouze
vlastníci bytov˘ch domÛ.
V pfiípadû projektÛ na regeneraci bytov˘ch domÛ se
mÛÏe jednat o podporu maximálnû 40 %, z toho
tvofií 85 % strukturální fondy a 15 % státní rozpoãet,
zbytek zdroje pfiíjemce.

PILOTNÍ PROJEKTY
Pilotní projekty jsou zamûfiené na fie‰ení romsk˘ch
komunit ohroÏen˘ch sociálním vylouãením, tzn.
dojde k propojení aktivity regenerace domÛ a revi-
talizace vefiejného prostranství s aktivitami sociálního
zaãleÀování (aktivita 3.1b SluÏby v oblasti sociální in-
tegrace v IOP) nebo s aktivitami fie‰en˘mi v Ope-
raãním programu Lidské zdroje a zamûstnanost.
U pilotních projektÛ tedy není primárním cílem
pouhé zlep‰ení stavu bytov˘ch domÛ, ale pfiede-
v‰ím sníÏení nezamûstnanosti, kriminality, drogové
závislosti a podpora vzdûlanosti. Z tohoto dÛvodu
aktivity zamûfiené na regeneraci vefiejn˘ch pro-
stranství a na renovaci bytov˘ch domÛ, popfi. pfie-

stavbu nebytov˘ch objektÛ na sociální bydlení, bu-
dou navazovat na aktivity z oblasti sociální a komu-
nitní péãe, intervenci z oblasti lidsk˘ch zdrojÛ, za-
mûstnanosti apod. 
Pilotní projekty budou realizovány v Ostravû, Orlové,
Mostû, Brnû, Kladnû a v Pfierovû. Îádost o podporu
v této aktivitû mohou pfiedloÏit obce i vlastníci by-
tov˘ch domÛ.

Více se o jednotliv˘ch podporovan˘ch aktivitách  do z-
víte v Pfiíruãce pro Ïadatele a pfiíjemce dostupné na
www.crr.cz nebo www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2. 

VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
V˘zva Ministerstva pro místní rozvoj âR k podávání
Ïádostí o poskytnutí podpory byla vyhlá‰ena dne
22. 5. 2009 jako kontinuální na 80 % z celkové
 alokace  pro tuto oblast podpory IOP 5.2. Po této v˘-
zvû následovaly v˘zvy jednotliv˘ch mûst, do kter˘ch
se mohli pfiihla‰ovat Ïadatelé s konkrétními pro-
jekty. K 31. 3. 2010 bylo pfiedloÏeno celkem 219 pro-
jektÛ (viz tabulka). Po v˘bûru a schválení projektu

mûstem je Ïadatelé pfiedkládají na pfiíslu‰né regio-
nální poboãky Centra pro regionální rozvoj âR
(CRR), kde probíhá dal‰í administrace.
V dubnu proplatilo MMR z IOP první 4 miliony ko-
run na revitalizaci vefiejného prostranství sídli‰tû
Stínadla v Písku. Sídli‰tû leÏí v problémové lokalitû,
jejíÏ komplexní rekonstrukce je souãástí Integrova-
ného plánu rozvoje mûsta Písek – zóna Portyã. 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ODHALENÉ
KONTROLOU
Po pfiedloÏení Ïádostí o dotaci provádí pracovníci
CRR fiadu kontrol – nejdfiíve kontrolu pfiijatelnosti,
pak kontrolu formálních náleÏitostí projektu a po-
sléze ex-ante anal˘zu rizik, pfiíp. ex-ante kontrolu na
místû. Pfii kontrolách se posuzuje napfi. soulad pro-
jektu s cíli a aktivitami pfiíslu‰né oblasti intervence,
splnûní definice pfiíjemce, forma a obsah Ïádosti
i doloÏení v‰ech povinn˘ch pfiíloh. 
V prÛbûhu uveden˘ch kontrol jsou nejãastûji na-
cházeny tyto nedostatky: 

■ chybí povinná pfiíloha ãi je neúplná, 
■ údaje v Ïádosti jsou neúplné nebo neodpo-

vídají údajÛm uveden˘m v pfiílohách, 
■ chybí podpis statutního zástupce. 

OKÉNKO DO REGIONU

Předložené žádosti Počet %
na CRR žádostí

Žádosti, u nichž dosud 84 38,4
probíhá hodnocení

Projekty doporučené 131 59,8
k financování

Odstoupené 4 1,8
a neschválené projekty

Celkem 219 100

Tabulka s poãty Ïádostí pfiedloÏen˘ch na Centrum pro 
regionální rozvoj âR k 31. 3. 2010
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Tato pochybení je moÏné dodateãnû doplnit a nej-
sou tedy dÛvodem pro vyfiazení Ïádostí z dal‰í ad-
ministrace. 

PROBLEMATICKÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
K dÛleÏit˘m mezníkÛm v administraci projektu pa-
tfií zadávání v˘bûrového fiízení, neboÈ v˘daje v pro-
jektu mohou b˘t realizovány pouze na základû trans -
 parentního v˘bûrového fiízení, které musí b˘t usku-
teãnûno v souladu se zákonem ã. 137/2006 Sb., o ve-
fiejn˘ch zakázkách. 
V pfiípadû zakázek nespadajících do reÏimu tohoto
zákona postupuje pfiíjemce v souladu se Závazn˘mi
postupy pro zadávání zakázek spolufinancovan˘ch

Role zprostfiedkujícího subjektu zahrnuje zejména
tyto ãinnosti: pfiíjem Ïádostí o dotaci, kontakt se
Ïadateli a pfiíjemci, posouzení pfiijatelnosti, for-
málních náleÏitostí, ex-ante anal˘zy rizik projektÛ,
kontroly ex-ante, dále také interim a ex-post ana-
l˘zy rizik projektÛ a kontroly projektÛ, ovûfiování
dodrÏení podmínek zákona o vefiejn˘ch zakáz-
kách, posuzování zmûn v prÛbûhu projektu, mo-
nitorování realizace projektÛ, administraci Ïádostí
o platby, vkládání údajÛ o projektech do infor-
maãního systému a mnoho dal‰ích.
Pro Ïadatele, pfiíp. pfiíjemce, je velice dÛleÏitou ãin-
ností CRR âR také bezplatné poskytování fundo-
van˘ch informací a konzultací, které mohou kdy-
koliv zdarma vyuÏít. Kontaktními místy jsou
poboãky CRR âR v kaÏdém regionu soudrÏnosti
(NUTS II) se sídly v Brnû, Hradci Králové a Liberci,
Chomutovû, Olomouci, Ostravû, Písku a Praze. 

CRR âR navíc zaji‰Èuje také hardwarovou a soft-
warovou podporu a provoz monitorovacích sys-
témÛ Monit7+ jednotliv˘ch projektÛ celkem pro
17 operaãních programÛ Strukturálních fondÛ
EU. Podobnû zabezpeãuje i chod webové aplikace
Benefit7, která je pomysln˘m webov˘m úãtem Ïa-
datele.

Mimoto se od roku 1999 CRR âR zab˘vá také
 vytváfiením volnû pfiístupn˘ch internetov˘ch in-
formaãních aplikací. Postupnû byl vyvinut vzá-
jemnû propojen˘ systém prezentaãních úrovní
– Regionální informaãní servisy (RIS) a Mapov˘
Server CRR âR, které shromaÏìují a vefiejnosti
bezplatnû zpfiístupÀují rÛznorodé datové zdroje
informující o âeské republice, jednotliv˘ch
 regionech a obcích. ●

Pfiíspûvkovou organizaci Centrum pro regionální
rozvoj âR (CRR âR) zaloÏilo Ministerstvo pro
místní rozvoj âR jiÏ v roce 1996 za úãelem aktivní
podpory regionální politiky vlády âR. Bûhem své
existence zastávalo CRR âR funkci implementaãní
agentury pfiedvstupní pomoci EU 1994–2004 a roli
zprostfiedkujícího subjektu pro programy finan-
cované ze Strukturálních fondÛ EU a Iniciativy
v období 2004–2006. V souãasné dobû je CRR âR
povûfieno v˘konem funkce zprostfiedkujícího
a kontrolního subjektu pro programy období
2007–2013 (konkrétnû IOP – Integrovan˘ ope-
raãní program, OPTP – Operaãní program Tech-
nická pomoc a Operaãní programy v rámci Cíle 3
– Evropské územní spolupráce).

Jako zprostfiedkující subjekt v Integrovaném ope-
raãním programu poskytuje CRR âR konzultace
a pomáhá s realizací projektÛ u následujících ob-
lastí intervence IOP:

■ 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
■ 5.2 Zlep‰ení prostfiedí v problémov˘ch 

sídli‰tích
■ 5.3 Modernizace a rozvoj systémÛ tvorby

územních politik
■ 6.1, 6.2 Technická pomoc

Od roku 2009 CRR âR spolupracuje také s Minis-
terstvem práce a sociálních vûcí âR a Minister-
stvem vnitra âR pfii realizaci projektÛ v tûchto
oblastech intervence IOP:

■ 2.1 Zavádûní ICT v územní vefiejné správû
■ 3.1 SluÏby v oblasti sociální integrace
■ 3.3 SluÏby v oblasti zamûstnanosti
■ 3.4 SluÏby v oblasti bezpeãnosti, prevence

a fie‰ení rizik

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ze zdrojÛ EU, nespadajících pod aplikaci zákona
ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v progra-
movém období 2007–2013 („Závazné postupy“),
které jsou pfiílohou Pfiíruãky pro Ïadatele a pfiíjemce. 

KONZULTACE NA POBOČKÁCH CRR
Vzhledem k dÛleÏitosti dodrÏení správného postupu
pfii realizaci v˘bûrového fiízení poskytují pracovníci
regionálních poboãek CRR se sídly v Brnû, Hradci
Králové, Chomutovû, Olomouci, Ostravû, Písku
a Praze (kontakty jsou uvedeny na www.crr.cz) za-
davatelÛm ãetné bezplatné konzultace pfii pfiípravû
zadávací dokumentace i v dal‰ích oblastech souvi-
sejících s prÛbûhem v˘bûrového fiízení. 

Pfiíjemci jsou upozorÀováni na nutnost dodrÏení zá-
kladních principÛ transparentnosti, zákazu diskri-
minace a rovného zacházení, které b˘vají nejãastûji po-
ru‰ovány nesprávn˘m nastavením kvalifikaãních
pfiedpokladÛ ãi hodnotících kritérií, nesprávn˘m sta-
novením druhu vefiejné zakázky, nedovolen˘m roz-
dûlením pfiedmûtu zakázky do nûkolika v˘bûrov˘ch fií-
zení ãi neúpln˘m dokladováním jednotliv˘ch úkonÛ. 
V souãasné dobû jsou v programu IOP vyhlá‰eny
i dal‰í v˘zvy zamûfiené na jiné prioritní osy, oblasti in-
tervence a jednotlivé podporované aktivity (blíÏe viz
www.stukturalni-fondy.cz). O jejich prÛbûhu Cen-
trum pro regionální rozvoj âR pravidelnû informuje
na sv˘ch webov˘ch stránkách www.crr.cz. ●

Ing.  JANA BŘICHÁČKOVÁ – vedoucí útvaru řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2
Mgr. DAGMAR MUSILOVÁ – vedoucí oddělení administrace a kontroly projektů IOP a OPTP

Certifikovanými činnostmi 
CRR ČR v současné době jsou:

■ Implementace programů 
a iniciativ EU 

■ Koordinace a řízení 
Regionálního informačního 
servisu (RIS) 

■ Poskytování kvalitních 
poradenských služeb 
prostřednictvím evropské sítě
Enterprise Europe Network
(EEN) 

■ Zabezpečování Sekretariátu
Jednotného monitorovacího
systému pro řízení programů EU 

■ Zajištění Sekretariátu Rady 
regionálního rozvojového 
fondu (RRF)

Centrum pro regionální rozvoj
ČR má zavedený a certifiko-
vaný systém řízení jakosti dle
normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
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INFORMACE O VÝZVÁCH

PL ÁNOVANÉ VÝZVY IOP NA ROK 2010 K 31.  3.  2010

* Objem výzev se může měnit s ohledem na změny kurzu a úspory z předchozích výzev.
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
SR – státní rozpočet

Oblast podpory/podporovaná aktivita Typ výzvy 
Předpokládaný  

termín 
vyhlášení výzvy

Alokace v Kč*
(ERDF + SR)

1.1  Modernizace veřejné správy  (Národní digitální archiv) (podíl ERDF) časově uzavřená duben–květen 340 000 000 

2.1  Zavádění ICT v územní veřejné správě (KIVS) kontinuální duben–prosinec
(podíl ERDF) 1 000 000 000

3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob
znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo  věkem

časově uzavřená duben–květen 650 000 000

3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení
národních sítí  zdravotnických zařízení včetně technického zázemí časově uzavřená duben–květen 650 000 000

3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení
národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí časově uzavřená červenec–srpen 600 000 000

3.4  Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (operační střediska) kontinuální květen 1 176 000

4.1d Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního
průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni časově uzavřená červen–srpen 57 552 750

5.1c Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby
s vyšší přidanou hodnotou výzvy časově uzavřená květen–červenec bude stanovena

po vyhodnocení

6.2a, 6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP kontinuální říjen 150 000 000

Poznámka: *Alokace na druhou vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 101,5 mil. Kč). Celková alokace, včetně podílu národních zdrojů, činí 1 295,9 mil. Kč. 
Alokace na třetí vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 755,0 mil. Kč). Celková alokace, včetně podílu národních zdrojů, dosahuje 2 064,7 mil. Kč. 
Alokace na třetí vyhlášenou výzvu v oblasti podpory 2.1 zahrnuje pouze příspěvek z ERDF (1 000,0 mil. Kč). 
N/A – Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 20 pracovních dní předem.

Oblast podpory
Zahájení  

příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného žadatele
Alokace

na výzvu (ERDF
+ SR) v mil. Kč

2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě

27. 10. 2009

29. 1. 2010

15. 4. 2010

31. 5. 2010

30. 9. 2010

1. 12. 2010

Obce s rozšířenou působností

Kraje

Statutární města

1 295,9*

2 064,7*

1 176,5

10. 4. 2009 30. 11. 2012
FO (OSVČ), PO (s. r. o., a. s., k. s., 
družstvo, v. o. s.), NNO
(o. s. a církevní právnická osoba)

383,9

13. 7. 2009 30. 6. 2013 Kraje, obce 1 338,5

30. 9. 2009 30. 6. 2013 Obce, NNO (o. s., o. p. s., církevní
právnické osoby) 557,7

11. 11. 2009 30. 6. 2013 Kraje a jimi zřizované organizace 168,0

11. 11. 2009 30. 6. 2013 Organizační složky státu v oblasti 
služeb zaměstnanosti 961,3

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik 1. 7. 2009 31. 12. 2010 Útvary Policie ČR 450,0

4.1 Národní podpora rozvoje
cestovního ruchu 31. 10. 2008 31. 12. 2013 MMR, Česká centrála cestovního 

ruchu – Czech Tourism 988,5

5.2 Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích 22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových domů, 

NNO
4 111,8 

(podíl ERDF)

5.3 Modernizace a rozvoj 
systémů tvorby územních politik

30. 10. 2010 N/A Obce od 500 obyvatel (včetně) 158,7

OTE VŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPER AČNÍM PROGR AMU

3.1 Služby v oblasti sociální 
integrace

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti
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PTÁTE SE...

PRIORITNÍ OSY 1 A 2
■ ■ Osobní náklady na ãlena projektového t˘mu
mohou b˘t zahrnuty do rozpoãtu projektu od
doby, kdy se na projektu zaãne podílet. Rozumí
se tím, Ïe zpÛsobilé osobní náklady na ãlena
projektového t˘mu jsou uznatelné jiÏ od „zahá-
jení pfiípravy projektu“, nebo aÏ od „schválení
k financování“? Jde o to, od které události je
moÏné mzdové v˘daje povaÏovat za zpÛsobilé. 
Osobní náklady bezprostfiednû související s realizací
projektu jsou uznatelné od zahájení pfiíprav projektu,
dÛleÏité je zde ov‰em hledisko ãasové – v˘daj byl usku-
teãnûn po 1. 1. 2007, pfiiãemÏ projekty nesmí b˘t do-
konãeny pfied vydáním Rozhodnutí a zároveÀ jejich
v˘‰e bude do 5 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro-
jektu. V prÛbûhu provozu jsou osobní náklady jiÏ nez-
pÛsobil˘m v˘dajem.

■ ■ V jakém rozsahu má b˘t plná moc, která
zmocní osobu k zastupování statutárního 
zástupce projektu? 
Vzor Povûfiení statutárního zástupce pfiedkladatele
projektu je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra
u dokumentÛ v˘zvy 07: 
http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop.aspx?q=Y2
hudW09Nw%3d%3d

■ ■ Existuje finanãní (procentuální) limit na
v˘daje spojené s projektov˘m fiízením? 
ZpÛsobilé v˘daje na projektové fiízení mohou b˘t   (v sou-
 ladu s vymezením zpÛsobil˘ch v˘dajÛ) zahrnuty v ná-
sledujících kategoriích:

● v˘daje na nákup sluÏeb bezprostfiednû sou  vise-
jících s realizací projektu (limit není stanoven, ale
doporuãen je horní limit 5 % z cel kov˘ch uznatel-
n˘ch v˘dajÛ projektu),

● v pfiípadû, Ïe bude projekt fiízen Ïadatelem, lze tyto
náklady zahrnout do osobních nákladÛ osoby tuto
ãinnost provádûjící (projektov˘ manaÏer apod.).

■ ■ Lze realizovat projekt dfiíve, neÏ bude 
vydáno Rozhodnutí?
âasovou podmínkou pro uplatnûní zpÛsobil˘ch v˘-
dajÛ je datum po 1. 1. 2007, pfiiãemÏ projekt nesmí
b˘t dokonãen pfied vydáním právního aktu (Dopis fie-
ditele odboru strukturálních fondÛ / Stanovení v˘dajÛ
na financování akce OSS).

■ ■ OBLAST INTERVENCE 3.1
Z jakého dÛvodu mÛÏe nastat situace, Ïe 
 v Benefit7 jsou neaktivní nûkteré záloÏky? 
T˘ká se tûchto záloÏek: Rozpoãet projektu, 
Pfiehled financování, Zdroje, Etapy, Finanãní
plán a V˘bûrová fiízení. 
Zaktivnûní tûchto záloÏek je vázáno na vyplnûní
 záloÏky Potfieby.

■ ■ Kde jsou k nalezení excel tabulky
k vyplnûní rozpoãtu, které mají b˘t pfiílohou
podnikatelského plánu? 

Jedná se o pfiílohu ã. 1a) Pfiíruãky pro Ïadatele a pfií-
jemce, která je dostupná na www.mpsv.cz/cs/6751.

OBLAST INTERVENCE 3.2
■ ■ MÛÏe jedna organizace pfiedloÏit více pro-
jektov˘ch Ïádostí v rámci jedné v˘zvy?
Ano, toto je v odÛvodnûn˘ch pfiípadech moÏné. Pra-
vidla pfiedkládání Ïádostí budou upravena v rámci jed-
notliv˘ch v˘zev.

■ ■ Pokud je pfiíjemce plátcem DPH,
je v˘‰e DPH zpÛsobil˘m ãi nezpÛsobil˘m 
v˘dajem projektu? 
Pokud je pfiíjemce plátce DPH, musí pfii urãování, zda
DPH je zpÛsobil˘m ãi nezpÛsobil˘m v˘dajem, posu-
zovat vztah aktivit projektu k plnûním, která zakládají
ãi nezakládají nárok na odpoãet DPH na vstupu. Pro-
jekt je pfiitom posuzován jako celek, tzn. mÛÏe nastat
pouze jedna z níÏe uveden˘ch variant (v˘jimka
 nastává pouze v pfiípadû, kdy jde o koeficientního
plátce DPH).
Pokud v rámci projektu realizuje takové aktivity,
které nezakládají nárok na odpoãet na vstupu, je
DPH zpÛsobil˘m v˘dajem. Celkové ãástky uvádûné
do rozpoãtu projektu pak budou uvádûny vã. DPH.
Pokud v rámci projektu realizuje takové aktivity,
které zakládají nárok na odpoãet na vstupu, je DPH
ne zpÛsobil˘m v˘dajem. Celkové ãástky uvádûné do
rozpoãtu projektu pak budou uvádûny bez DPH,
 samotná v˘‰e DPH bude tvofiit nezpÛsobil˘ v˘daj pro-
jektu, kter˘ bude pfiíjemce hradit z vlastních zdrojÛ.

■ ■ Je moÏné, aby Ïadatelem o poskytnutí 
dotace byl zfiizovatel nebo zakladatel zdravot-
nického zafiízení (napfi. kraj)?
Oprávnûn˘m Ïadatelem je pouze subjekt, kter˘ pro-
jekt realizuje a vyuÏívá cíl projektu. Není moÏné, aby
Ïadatelem byl zfiizovatel ãi zakladatel organizace. Je
v‰ak dÛleÏité, aby Ïadatel mûl právní subjektivitu a byl
uveden mezi oprávnûn˘mi Ïadateli/pfiíjemci v rámci
jednotliv˘ch podporovan˘ch aktivit/operací v rámci
pfiíslu‰n˘ch v˘zev.

PRIORITNÍ OSA 4
■ ■ Je moÏné pfiedloÏit spoleãnou projektovou
Ïádost pro cíl Konvergence a cíl RKaZ místo
dvou oddûlen˘ch Ïádostí pro kaÏd˘ cíl?
Není. Tento postup je v rozporu s textem v˘zvy pro
pfiedkládání Ïádostí o dotaci, Pfiíruãkou pro Ïadatele
a pfiíjemce, Programov˘m dokumentem IOP a Prová-
dûcím dokumentem IOP. PfiedloÏením jedné projek-
tové Ïádosti by do‰lo k nesplnûní kritérií pfiijatelnosti
a projektová Ïádost by byla vyfiazena z dal‰ího pro-
cesu hodnocení.

OBLAST INTERVENCE 5.1b)
■ ■ Kdy má Ïadatel konzultovat pfiípadné 
odchylky od pomûru 90/10 %, jak je poÏado-
váno v kapitole 4.8 Pfiíruãky pro Ïadatele 
a pfiíjemce?

Pravidlo 90/10 uvedené v kapitole 4.8 Pfiíruãky vyjad -
fiuje, Ïe min. 90 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ musí souviset
s vûcn˘m obsahem projektu, tj. jeho „stavební“ ãástí,
a max. 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ s fiízením projektu. Od
tohoto pomûru je moÏné se odch˘lit (chápeme-li jej
jako pomûr investiãních a neinvestiãních v˘dajÛ),
pokud pfiíslu‰né úãetní pfiedpisy vyÏadují úãtování nû-
kter˘ch prací specifick˘ch pro obnovu historick˘ch
objektÛ do neinvestic. Pfiíkladem mÛÏe b˘t zpÛsob
úãtování restaurátorsk˘ch prací a obnov historick˘ch
zahrad (v tomto smyslu je tfieba také ãíst upfiesnûní
zpÛsobil˘ch v˘dajÛ souvisejících s obnovou zelenû v ka-
pi tole 10.4.3). Tuto skuteãnost je pak tfieba popsat v ka-
pitole C Studie proveditelnosti a ekonomického
hodnocení projektu. V pfiípadû pochybností doporu-
ãujeme dodrÏení pomûru konzultovat se zprostfiedku-
jícím subjektem pfied podáním projektové Ïádosti.

OBLAST INTERVENCE 5.3
■ ■ Mohou b˘t v rámci projektu realizována
dvû v˘bûrová fiízení? Není podmínkou jedno
v˘bûrové fiízení na kompletní nákup sluÏeb? 
Poãet zadávacích fiízení není omezen. Pfii v˘bûru do-
davatele je v‰ak tfieba postupovat analogicky s § 13,
odst. 3 Zákona 137/2006 o Vefiejn˘ch zakázkách. Tzn.,
Ïe by nemûlo docházet k úãelovému obcházení pfií-
snûj‰ích pravidel v˘bûru i v rámci vnitfiních postupÛ
stanoven˘ch zadavatelem/Ïadatelem.
Pfii rozdûlení na více zakázek a pouÏití jednodu‰‰ího
postupu pfii v˘bûru dodavatelÛ musí zadavatel pro-
kázat, Ïe na trhu neexistují firmy, které jsou schopny
dodat tyto zakázky souãasnû. Tento dÛkaz v‰ak mÛÏe
b˘t obtíÏnû splniteln˘. 
Pfii v˘bûru dodavatele je proto lep‰í zadat zakázky
 samostatnû a pfii v˘bûru kaÏdé postupovat podle pra-
videl urãen˘ch pro pfiedpokládanou cenu zakázky
jako souãet v‰ech zakázek. 
Druhou moÏností je zadat zakázku jako celek a roz-
dûlit ji na ãásti, které mohou b˘t dodány samostatnû.

■ ■ Plánuje se je‰tû nûjaká dal‰í v˘zva 
t˘kající  se ÚAP? 
Ne. Vzhledem k termínu nutnosti vyhotovení územnû-
-analytick˘ch podkladÛ podle zákona – ORP 12/2008
a kraje 6/2009 – se dal‰í v˘zvy neplánují. Proto také
v˘zva vyhlá‰ená 10. 4. 2008 je kontinuální. ●
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KONTAKTY

Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz 
www.risy.cz

Pobočka pro NUTS II Praha
Vedoucí: Bc. Vladimír Studnička
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2 
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524 
E-mail: praha@crr.cz, studnicka@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy 
Pověřen vedením: Bc. Vladimír Studnička 
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Kaňová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 551, 221 596 550 
Fax: 221 596 553 
E-mail: strednicechy@crr.cz, studnicka@crr.cz,
kanova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 580 411, 495 580 412 
Fax: 495 580 413 
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod –
pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343, 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz,
charuzova@crr.cz, 

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721 
Fax: 474 623 721 
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706 
Fax: 587 337 702 
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416 
Fax: 382 224 415 
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236, 542 425 233 
Fax: 542 425 241 
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423 
Fax: 597 081 425 
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 

REGIONÁLNÍ POBOČKY CRR ČRČíslo 
prioritní osy /

oblasti 
intervence

Název
prioritní osy / 
oblasti 
intervence

Odborný garant Kontaktní osoba

1 Modernizace 
veřejné správy

1.1
Rozvoj informační
společnosti 
ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Jan Louška
louska@mvcr.cz
974 818 495

2
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

2.1
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

Ministerstvo vnitra
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

3
Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
veřejných služeb

3.1
Služby v oblasti 
sociální integrace

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Kateřina Bohatcová
katerina.bohatcova@mpsv.cz
221 922 453

3.2
Služby v oblasti 
veřejného zdraví

Ministerstvo 
zdravotnictví

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
jan.bodnar@mzcr.cz
224 972 370

3.3
Služby v oblasti 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Alena Brožková
alena.brozkova@mpsv.cz
221 923 436

3.4
Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence
a řešení rizik

Ministerstvo vnitra 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

4 Národní podpora 
cestovního ruchu

4.1
Národní podpora 
cestovního ruchu

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5 Národní podpora 
územního rozvoje

5.1
Národní podpora 
využití potenciálu 
kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
Ing. Martin Hiršal
martin.hirsal@mkcr.cz
257 085 518

5.2
Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

Ministerstvo 
pro místní rozvoj
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5.3
Modernizace 
a rozvoj 
systémů tvorby 
územních politik

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

regionální pobočky CRR

Ministerstvo pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop
Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz
Ministerstvo kultury www.kultura-evropa.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra www.osf-mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

W E B O V É  S T R Á N K Y  Ř Í D I C Í H O  O R G Á N U  A  Z P R O S T Ř E D K U J Í C Í C H  S U B J E K T Ů  I O P
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PROPAGAČNÍ KAMPAŇ IOP 

Propagační kampaň IOP byla pořádána především s cílem sezná-
mit veřejnost s projekty, které byly realizovány v roce 2009 v rámci
1. výzvy. Tyto již ve většině případů ukončené projekty  byly za-
měřeny na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení onkolo-
gických a traumatologických center. Pořízené moderní
zdravotnické přístroje tedy již v současné době slouží k péči  
o pacienty na důležitých odděleních fakultních a některých kraj-
ských nemocnic. Veřejnosti ale byly také představeny projekty
realizované v rámci 2., 3., 4. výzvy a rovněž i 5. výzva se zaměře-
ním na kardiocentra a popáleninová centra. Prezentována byla ale
kromě jednotlivých projektů i odborná témata v oblastech zdra-
votnictví, jejichž rozvoj je možno financovat z Integrovaného ope-
račního programu. Veškeré aktivity mediální prezentace
IOP byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Projektu technické
 pomoci 6.2 – Propagační kampaň IOP. 
V rámci této propagační kampaně se uskutečnilo sedm odbor-
ných konferencí, každá na konkrétní téma. Organizace konferencí
probíhala vždy ve spolupráci s příslušnou odbornou společností –

onkologickou, gynekologickou a porodnickou, společností pro
úrazovou chirurgii, kardiologickou, kardiochirurgickou, chirurgic-
kou, neurologickou a společností popáleninové medicíny. V souvi-
slosti s uskutečněnými konferencemi byly pro šíření informací
využity tiskové zprávy a rovněž inzerce v celostátních i regionál-
ních  denících. 
První konference se uskutečnila v Brně ve spolupráci s Masaryko-
vým onkologickým ústavem, další v Plzni, Ostravě a Hradci
 Králové ve spolupráci s příslušnými fakultními nemocnicemi.
 Spoluorganizátory dvou konferencí v Praze byly IKEM a Ústřední
vojenská nemocnice. Konferenci v rámci Středočeského kraje
 organizačně podpořilo ČVUT. Kromě odborných příspěvků na
konferencích zazněly informace o možnostech čerpání z Integro-
vaného operačního programu a byly rovněž prezentovány
 příspěvky o již realizovaných projektech. 

Cílem této kampaně bylo zvýšit povědomost o reali-
zovaných aktivitách Ministerstva zdravotnictví v rámci
čerpání strukturálních fondů EU z Integrovaného
 operačního programu a zajistit propagaci a publicitu
dalším připravovaným výzvám. 

■ ■ Dne 28. května 2010 se koná 5. zasedání Monitorovacího
výboru  Integrovaného operačního programu v prosto-
rách pražského hotelu Barceló.

■ ■ Na měsíc červen plánuje ŘO IOP uspořádat dva semináře:
● 1) pro manažery IPRM v Pardubicích, kde tématem semináře

bu de hodnocení stavu Integrovaných plánů rozvoje města
a aktuálně řešené problémy při jejich realizaci

● 2) pro potenciální žadatele a příjemce v oblasti intervence
4.1 Národní  podpora cestovního ruchu, aktivita d) Prezen-
tace a propagace kulturního  a přírodního bohatství, kul-
turního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na
národní úrovni. Oprávněnými příjemci dotace budou ne-
státní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických
osob působící v oblasti cestovního ruchu na národní úrovni.
Seminář se uskuteční v Praze a hlavním tématem bude pří-
prava na podání projektové žádosti. 

Aktuální informace se dozvíte na stránkách
www.strukturalni-fondy.cz/iop.
Manažeři IPRM budou o konání semináře informováni pozvánkou. 

Ministerstvo vnitra, odbor programového řízení si vás 
dovoluje pozvat na workshop, který je koncipován jako
praktické seznámení se s oblastí zaměřenou na integraci
projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.

Cílem setkání bude pomoc řešitelům při implementaci pro-
jektového řízení v organizacích veřejného sektoru prostřed-
nictvím prezentace metodik zaměřených na projektové
řízení, praktické prezentace stávajících systémů ve vybra-
ných organizacích a zasíťování jednotlivých řešitelů s meto-
diky z řad zaměstnanců a smluvních partnerů PMO, kteří jim
v tomto procesu mohou být nápomocni.

Termíny a místa konání: 

18. 5. 2010 Benešov (vzdělávací středisko IMS)
25. 5. 2010 Brno (KrÚ JMK)

1. 6. 2010 Benešov (vzdělávací středisko IMS)
(určeno pro zástupce ústředních orgánů státní správy)

8. 6. 2010 Brno (KrÚ JMK)
15. 6. 2010 Benešov (vzdělávací středisko IMS)

Veškeré informace, včetně pozvánky, naleznete na stránkách 
Odboru strukturálních fondů MV.
www.osf-mvcr.cz
V případě dotazů kontaktujte: Lucie Kratochvílová, 
731 640 429, 542 213 197, info@AQE.cz

POZVÁNKA NA WORKSHOP –
„Řídíme projektově – podpora při implemen-
taci projektového řízení v organizacích”


