
 

 - 1 - 

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

vyhlašuje od 5. června 2008 
 

2. VÝZVU 
 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
 

INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 

Prioritní osy 6a, 6b Technická pomoc 
 

Oblast intervence 6.1 a/6.1 b - Aktivity spojené s řízením IOP 
Oblast intervence 6.2 a/6.2 b - Ostatní náklady technické pomoci IOP 

 
 
 
 

Oprávnění žadatelé:   
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo kultury 
ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. 
 
Zprostředkující subjekty kromě Centra pro regionální rozvoj ČR mohou žádat o poskytnutí 
podpory až po uzavření Dohody o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na zprostředkující 
subjekt.  
 
Projekt může být zaměřen pouze na činnosti útvarů, které se přímo zabývají implementací 
IOP. Každý projekt musí mít ke každé podporované aktivitě vybrán minimálně jeden 
monitorovací indikátor. 
 
 
Podporované aktivity: 

• Oblast intervence 6.1 a/6.1 b:  
a) náklady vzniklé v souvislosti s jednáními monitorovacího výboru IOP a jiných 

pracovních skupin včetně výdajů za účast odborníků a jiných subjektů na těchto 
jednáních, 

b) náklady související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci a operací, 
c) náklady na audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly prováděné na místě činností, 

kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné 
podpory apod., 
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d) náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování pracovníků zabezpečujících 
úkoly spojené s realizací programu IOP, 

e) náklady na podporu absorpční kapacity projektů formou poradenství žadatelům              
o podporu z IOP při přípravě projektů. 

• Oblast intervence 6.2 a/6.2 b: 
a) zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz zaměřených  

na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a 
efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní 
implementační systém programu, 

b) šíření povědomí o programu, informační kanály, vytváření sítí, pořádání informačních 
a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů 
těchto akcí a další oblasti intervence zaměřené na partnery a širokou veřejnost 
vyplývajících z informační strategie IOP, 

c) výměna zkušeností a šíření příkladů dobré praxe + vzdělávací aktivity, 
d) pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, 

kontrolu a hodnocení operací IOP, 
e) zdokonalování evaluačních metod a výměna informací v této oblasti, 
f) zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava, strategických dokumentů 

pro období 2014–2020 včetně zpracování modelů dopadů jejich realizace, zpracování 
ex-ante hodnocení a posouzení vlivů na životní prostředí, 

g) podpora absorpční kapacity prostřednictvím šíření informací o programu a posílením 
publicity. 

 
 
Celkový finanční objem výzvy (EU + SR):  
Oblast intervence 6.1 a/6.1 b: 815 991 892 Kč/32 561 528 EUR pro roky 2007–2013. 
Oblast intervence 6.2 a/6.2 b: 286 161 243 Kč/11 419 044 EUR pro roky 2007–2010. 
 
Částka v Kč byla přepočtena podle kurzu 25,06 Kč/EUR. 
 
Řídící orgán IOP upozorňuje na nutnost plánovat aktivity projektů průběžně a 
rovnoměrně podle ročního objemu přidělené alokace. 
 
Forma podpory: 
Dotace. 
 
Výše podpory: 
Podíl spolufinancování z ERDF bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových 
způsobilých výdajů, 15  % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu.  
 
Hranice celkových způsobilých výdajů projektu: 
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  není stanovena 
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  není stanovena 
 
Ukončení realizace projektu: 
Oblast intervence 6.1 a/6.1 b: 30. 9. 2015.  
Oblast intervence 6.2 a/6.2 b: 30. 9. 2010. 
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Územní zaměření podpory: 
Realizované projekty mají dopad na celé území ČR včetně území hlavního města Prahy. Pro 
cíl Konvergence a Rozvoj konkurenceschopnosti a zaměstnanosti bude podáván jeden 
společný projekt.  
 
Typ podpory:  
Individuální projekty. 
 
Způsobilé výdaje: 
Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy ES, např. článek 56 nařízení č. 
1083/2006, článek 7 nařízení č. 1080/2006, a „Pravidly způsobilých výdajů pro programy 
spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–
2013“ – usnesení vlády č. 61/2007. Výdaje musí být schváleny v projektové žádosti, případně 
dodatečně schváleny prostřednictvím změn v projektu, a realizovány podle pravidel IOP. 
Ostatní výdaje či výdaje vzniklé nad rámec schváleného rozpočtu patří mezi nezpůsobilé. 
 

 Forma a způsob podání žádosti o dotaci: 
Před podáním projektové žádosti musí žadatel předložit Řídícímu orgánu IOP Osnovu 
projektu Technické pomoci IOP podepsanou statutárním zástupcem.  
 
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 
žádosti je k dispozici na webové adrese www.eu-zadost.cz.  
 
Tištěnou verzi projektové žádosti finálně uložené v aplikaci Benefit7 bude od 5. června 
2008 přijímat Řídící orgán IOP. Projekty MMR bude přijímat Centrum pro regionální 
rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II Praha. 
 
Příručka pro žadatele a příjemce:  
Další informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce Technická pomoc, která je 
zveřejněna na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty.  
 
Kontakty:  
Ing. Olga Nováková - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řídícího orgánu IOP a OPTP,  
Staroměstské nám. 6, 118 05 Praha 1, olga.novakova@mmr.cz, tel. 224 861 654 
 
Bc. Vladimír Studnička – Centrum pro regionální rozvoj, vedoucí pobočky NUTS II Praha, 
studnicka@crr.cz, tel: 221 596 520 
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