
Postup získání dotace z Evrop-
ských strukturálních a inves-
tičních fondů zahrnuje několik 
základních kroků - od vytvoření 
projektového záměru, vybrání 
vhodného programu až po zpra-
cování a předložení žádosti 
o podporu. Pokud uspějete a Váš 
projekt bude schválen, nastává 
jeho realizace, k níž se rovněž vá-
žou určité povinnosti.  Podívejte 
se společně s námi, co je třeba vě-
dět a na co nezapomenout. 

1) Vytvoření podrobného projek-
tového záměru

Začínáme od začátku: na co vlast-
ně peníze potřebujeme, k čemu je 
chceme využít - tomu se říká pro-
jektový záměr. Projekt musí mít 
přesně specifi kovaný cíl, logickou 
strukturu a musíme vědět, na jaké 
cílové skupiny je zaměřen. Velkou 
pozornost je třeba věnovat rozpoč-
tu a promyslet fi nancování projek-
tu. 
 
2) Nalezení příslušného progra-
mu a v něm konkrétní oblasti 
podpory pro náš záměr

Podle cíle projektového záměru 
vyhledáváme vhodný dotační pro-
gram pro jeho fi nancování. Podrob-
né informace o něm nalezneme 
v programovém dokumentu, kde 
jsou specifi kovány podporované 
oblasti a cíle programu. Je tam 
také přehled typů žadatelů, kteří 
mohou o podporu požádat. Všech-
ny programové dokumenty jsou 
k dispozici na webových stránkách 
u jednotlivých řídicích orgánů, kte-
ré daný program vyhlašují. 
 

3) Podání žádosti o podporu

Žádost o podporu představuje klí-
čový dokument, který rozhodne 
o tom, zda budeme se svou žádos-
tí úspěšní či nikoli. Průvodcem při 
tvorbě žádosti nám budou příručky 
a metodické pokyny řídicích orgá-
nů, většina je ke stažení z webu. 
Kromě tištěných a elektronických 
verzí jsou k dispozici  i konzultace 
s odbornými pracovníky, návodné 
semináře, atd. 

Žadatel musí vždy vyčkat na to, 
zda se pro jeho projektový záměr 
otevře výzva. Informace o vyhlašo-
vaných výzvách pro daný rok jsou 
uvedené v tzv. harmonogramu vý-
zev, který je rovněž dostupný na in-
ternetových stránkách řídicích 
orgánů. Ve výzvě jsou vždy přesně 
specifi kovány podmínky pro před-
ložení žádosti o podporu, například 
pro které typy podporovaných ob-
lastí je výzva určena, její délka, typ 
oprávněných žadatelů, míra podpo-
ry, územní zaměření atd. 

Žádost i se všemi povinnými pod-
klady a přílohami musí být podána 
do stanoveného termínu prostřed-
nictvím elektronického systému 
MS2014+ (mseu.mssf.cz). 

4) Posouzení žádosti o podporu

Podané žádosti o podporu vyhod-
nocuje řídicí orgán nebo jím pově-
řená instituce (tzv. zprostředkující 
subjekt). Žádosti se posuzují po-
dle hodnotících kritérií, které jsou 
součástí výzvy (najdeme je buď 
přímo v samotné výzvě anebo v na-
vazující dokumentaci – například 
v Příručce pro žadatele/příjemce). 

V Příručce pro žadatele/příjemce 
najdeme také informace o průběhu 
hodnocení (např. jak dlouho trvá 
proces hodnocení, jaké podmínky 
musí být splněny pro podpoření 
projektu apod.).   

V současném programovém období 
2014–2020 došlo k výraznému po-
sunu v oblasti hodnocení projektů. 
Byla sjednocena pravidla napříč 
programy a byly nastaveny ná-
stroje, které zvýší transparentnost 
celého procesu. Žadatelé by měli 
být detailně informováni o výsled-
ku hodnocení projektů a mohou se 
proti negativnímu výsledku hodno-
cení i odvolat, což v programovém 
období 2007-2013 nebylo možné. To 
zvyšuje automaticky tlak na kvalitu 
hodnocení projektů ze strany hod-
notitelů.  
 
5) Realizace projektu

S úspěšným žadatelem je následně 
podepsána smlouva, která podrob-
ně stanoví podmínky realizace pro-
jektu. Jedná se zejména o pravidla 
pro výběr dodavatelů, povinnou pu-
blicitu, zásady pro vedení a ucho-
vávání dokladů apod. 

Máme podepsanou smlouvu? Pak je 
čas pustit se do práce!
 
6) Žádost o platbu

Peníze získáme na základě žádosti 
o platbu, podané řídicímu orgánu 
nebo zastupující instituci. Platby 
mohou mít různé podoby – propla-
cení už vydaných výdajů (tzv. ex-
-post platba), poskytnutí prostřed-
ků dopředu (platba ex-ante) nebo 
využití tzv. kombinovaných plateb. 
Konkrétní podmínky žádostí o plat-
bu stanovuje patřičný řídicí orgán.

7) Vyhodnocení a vyúčtování

Při předkládání žádosti o platbu je 
třeba prokazovat, že výdaje odpo-
vídají podmínkám obsaženým v po-
depsané smlouvě. Nezapomínejme 
proto na průběžné pořizování foto-
grafi í, prezenčních listin, předáva-
cích protokolů apod., kterými bude-
me později dokládat faktury např. 
za realizovaná školení a semináře. 
Řídicí orgán následně zkontroluje, 
zda jsou naše nároky oprávněné. 
V případě, že jsou (výdaje jsou 

tzv. způsobilé), máme peníze brzy 
na účtu. Pokud by byly některé 
výdaje označeny jako nezpůsobilé, 
např. pokud jsme některé doklady 
nedoložili, případně doložili ne-
správně (např. objednávka nesou-
hlasí s fakturou), řídicí orgán při-
stoupí ke korekci a nárokovanou 
částku nám o ni zkrátí.
 
8) Kontrola na místě

Vedle administrativní kontroly mu-
síme počítat také s tzv. kontrolou 
na místě. Kontrolovat nám mohou 
projektovou dokumentaci, fyzic-
ký stav projektu (jak daleko s ním 
jsme), fi nanční stránku atd. Kon-
trola vždy sestaví protokol, který 
shrne poznatky a opatření. Ta mu-
síme následně zařídit, jinak nám 
hrozí sankce. Kontroly mohou být 
plánované i namátkové. Pro bezpro-
blémový průběh kontrol je třeba mít 
veškerou dokumentaci na jednom 
místě, pořizovat zápisy z jednání, 
uchovávat originály dokumentů 
a veškerou korespondenci včet-
ně elektronické, nastavit procesy 
a kompetence v projektovém týmu 
apod. Je také důležité včas nahlásit 
řídicímu orgánu všechny změny, aby 
nebyla kontrola překvapená.
 
9) Publicita projektu

Každý příjemce, který získal fi -
nanční podporu z fondů EU, musí 

informovat o této pomoci v souladu 
s tzv. povinnou publicitou projektů. 
Ta má svá pevná pravidla, která 
jsou uvedena v Příručkách pro ža-
datele/příjemce. U projektů menší-
ho rozsahu je publicita nejčastěji 
splněna vyvěšením plakátu o veli-
kosti A3 v místě realizace projektu. 
U fi nančně náročnějších projektů je 
pak nutné informovat okolí pomocí 
velkoplošného banneru či billboar-
du. Po jeho dokončení jsou pak tyto 
dočasné nosiče nahrazeny pamětní 
deskou. Informace o projektu musí 
zůstat na místě minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu.

10) Udržitelnost projektu

Dnem proplacení poslední platby 
naše starost o projekt nekončí, ba 
naopak. Od nynějška bude třeba 
ho udržovat naživu i bez dotací 
po dobu, ke které jsme se uvázali 
ve Smlouvě. Nejčastější dobou je 
pět let, u vybraných projektů může 
jít jen o tři roky. V případě, že by-
chom udržitelnost projektu neza-
jistili, bude nám uložena sankce 
a v krajním případě se od nás bude 
chtít vrácení části nebo i celé dota-
ce. Udržitelnost projektu vypovídá 
o kvalitní přípravě celého našeho 
projektu. Udržet výstupy projektu 
po pět let je jen programová pod-
mínka. Kvalitní projekt však žije 
sám od sebe mnohem déle.
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Kolik výzev už je připrave-
no?

První dvě výzvy k podávání 
projektů jsme vyhlásili už 
v červenci, devět dalších nás 
v nejbližší době čeká. Do kon-
ce roku 2015 plánujeme 
v rámci IROP vyhlásit celkem 
19 výzev v různých oblastech 
a celkové hodnotě více jak 37 
mld. Kč. 

První peníze by měly jít 
na opravy krajských silnic

Ano, podpora bude směřovat 
na rekonstrukce, moderniza-
ce a výstavbu vybraných úse-

ků silnic II. a III. třídy. Výzva 
je určena krajům a jim zřizo-
vaným organizacím. 
Přijaté žádosti budou vyhod-
nocovány průběžně od 21. 
září 2015 do 31. března 2017, 
a to podle data podání. Reali-
zace projektů musí být dokon-
čena nejpozději do konce října 
2018. Na výzvu je připraveno 
více než 10 miliard korun 
z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj.

Oč jde u územních plánů?

To je naše druhá aktuální vý-
zva. Jde o možnost získání 
dotace na pořízení územní-

ho plánu obce s rozšířenou 
působností nebo jeho změny. 
Z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj je připraveno 
535 milionů korun. Žádosti 
je možné vkládat do systému 
MS2014+ od 14. září 2015 
do 31. března 2017. Hotovo 
musí být nejpozději do konce 
prosince 2019. 

Jak se žadatelům pracuje 
v novém systému MS2014+?  

Monitorovací systém evrop-
ských dotací MS2014+ nabízí 
jednotné uživatelské prostře-
dí pro všechny operační pro-
gramy. Celý proces podávání 

žádosti je výrazně jednoduš-
ší a rychlejší. Žadatelé proto 
vůbec neztrácejí čas. Někteří 
jsou schopni odevzdat kom-
pletní žádost o dotaci přibliž-
ně za hodinu. Se systémem 
v současné době pracuje více 
než 10 600 uživatelů. Ti již 
podali přes 4 000 zkompleto-
vaných žádostí v objemu 102,3 
mld. Kč. 

Věřím, že peníze z evropských 
dotací budou investovány ro-
zumně a promyšleně, s péčí 
řádného hospodáře. A že Čes-
ká republika se tím stane opět 
o něco lepším místem k životu 
nás všech.

IROP pro rok 2015, to je 19 výzev v hodnotě 37 miliard korun
Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou

Integrovaný regionální operační 
program (IROP) byl schválen 
Evropskou komisí 4. června 
2015. Čeští žadatelé z něj mo-
hou získat, započítáme-li ná-
rodní spolufi nancování, až 144 
miliard korun. Výzvy k podá-
vání projektů jsou vyhlašovány 
od 31. července 2015.

IROP je široce zaměřený program 
směřující k vylepšení kvality živo-
ta v České republice. Jeho cílem je 
podpora konkurenceschopnosti, 
infrastruktury a veřejné správy. 
Hlavními oblastmi, do nichž bude 
jeho podpora směřovat, jsou silni-
ce II., případně III. třídy, dopravní 
obslužnost, Integrovaný záchran-
ný systém, sociální integrace, 

sociální podnikání, zdravotnická 
zařízení zaměřená na špičkovou 
specializovanou péči, vzdělávání, 
zlepšení energetické účinnosti 
budov, kulturní památky, muzea, 
tzv. e-government a územní plá-
nování měst a obcí. 

Podpora bude směřována do všech 
krajů České republiky, kromě hlav-
ního města Prahy. Výjimku tvoří e-
-government, tedy informační sys-
témy pro státní správu, které mají 
plošný dopad na celé území ČR.
Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlásilo 31. července 2015 první 
dvě výzvy k předkládání projektů. 
Týkají se tzv. zvýšení regionální 
mobility, rekonstrukcí, moderni-
zací a výstavby silnic II. a III. tří-

dy a pořizování územních plánů. 
Do konce roku chce vyhlásit dal-
ších 17 výzev v různých oblastech 
v celkové hodnotě více než 37 mld. 
Kč. Není proto třeba otálet. Zájem-
ci o dotace mohou již nyní začít 
s přípravou projektů.

Program vychází ze zkušeností 
předchozích let při realizaci Inte-
grovaného operačního programu 
(IOP) a regionálních operačních 
programů (ROP). Oproti oběma 
předcházejícím se ale soustředí 
především na oblasti podporující 
konkurenceschopnost. Např. jeho 
fi nanční prostředky budou více 
zaměřeny do určitých typů území, 
aby se jejich rozvojem dosáhlo vy-
rovnání územních rozdílů. 

Jde především o tyto tři nástro-
je: Integrované územní investice 
(ITI), Integrované plány rozvoje 
území (IPRÚ) a Komunitně vede-
ný místní rozvoj (CLLD):

ITI - Integrované územní inves-
tice jsou nástrojem územního 
rozvoje umožňujícím koordinaci 
různých operačních programů. 
Území představuje sídelní aglo-
meraci a její spádovou oblast vy-
mezenou na základě funkčních 
vazeb. Předpokladem realizace 
těchto projektů je schválení inte-
grované územní strategie, která 
defi nuje cíle, stanoví indikátory 
a k jejich dosažení vymezí po-
třebné fi nance z různých ope-
račních programů. 

IPRÚ - Integrované plány rozvoje 
území jsou nástrojem udržitelné-
ho rozvoje měst, které připravují 
v Českých Budějovicích, Jihlavě, 
Karlových Varech, Liberci, Mla-
dé Boleslavi a Zlíně. Jedná se 
o aglomerace krajských měst, 
které jsou regionálními růstový-
mi fenomény s přirozeným spá-
dovým územím. IPRÚ navazují 
na někdejší IPRM, realizované 
v programovém období 2007–
2013. Měly by postihnout problé-
my a potřeby těchto území, jsou 
však nyní širší a obsahují více 
vhodných témat.

CLLD - Komunitně vedený místní 
rozvoj je zaměřen na venkovský 
prostor se zapojením místních 

akčních skupin (MAS) zastupu-
jících veřejné i soukromé zájmy. 
Jeho cílem je podpořit spolupráci 
na místní úrovni, ne tedy indi-
viduálně realizované projekty. 
CLLD bude využit na úrovni obcí 
s méně než 25 tisíci obyvateli, 
které budou zpracovávat strate-
gie komunitně vedeného místní-
ho rozvoje.
Podrobné informace o programu 
IROP a harmonogram aktuál-
ních výzev k podávání projektů 
najdete na webových stránkách
www.dotaceEU.cz/IROP. 

O dalších programech a aktu-
álních novinkách se informujte 
na stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj www.mmr.cz.

Specifický 
cíl Název výzvy termín vyhlášení

3.3 16. 9. 2015

3.2 Aktivity vedoucí k úplnému 
elektronickému podání 17. 9. 2015

2.3
Vysoce specializovaná 
v oblastech onkogynekologie 

a perinatologie
24. 9. 2015

4.2 29. 9. 2015

2.1
Deinstitucionalizace sociálních 

) 
30. 9. 2015

3.3 Územní studie 8. 10. 2015

2.2 Sociální podnikání 14. 10. 2015

2.2 Sociální podnikání pro soc. 14. 10. 2015

3.2 21. 10. 2015

3.1 Revitalizace vybraných 
památek 11. 11. 2015

2.4 25. 11. 2015

2.4
Infrastruktura p

25. 11. 2015

2.5 Energetické úspory 
v bytových domech 1. 12. 2015

3.2
-

eLegislativa, eSbírka, 
archivace

8. 12. 2015

1.2 10. 12. 2015

1.3 Technika pro IZS 15. 12. 2015

IROP je program fi nancující to, co v regionech nejvíce potřebujeme

Předpokládané termíny
výzev v IROP
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