
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

vyhlašuje od 16. července 2012 

 

 

v Integrovaném operačním programu 
oblast intervence 5.2  

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH  

 

výzvu  

k podávání žádostí o  

 

SCHVÁLENÍ INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST 

a  

ROZŠÍŘENÍ INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST 

 

Charakteristika IPRM  

Výzva je vyhlášena pouze na IPRM k aplikaci finančního nástroje JESSICA. Schválený IPRM je 
podmínkou pro čerpání zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA v rámci 
Integrovaného operačního programu.  

 

Oprávnění žadatelé 

Města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha  

 

Charakteristika zóny pro realizaci IPRM 

1. v případě žádosti o rozšíření:   

 schválený IPRM  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2009, 

 rozšířená zóna musí splnit minimálně jedno z kritérií dle článku 47 Nařízení  

(ES) č. 1828/2006; 

2. v případě žádostí o schválení nových IPRM: 

 geograficky vymezená souvislá zóna na území města,   

 v zóně se nachází minimálně 500 bytů,  

 jedná se o deprivované obytné území, které vykazuje minimálně jedno 

z kritérií dle článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006. 



 
 

  

Forma a způsob podání žádostí  

Formulář žádosti a povinných příloh je součástí Příručky pro předkladatele IPRM v IOP, která 
je k dispozici na webové adrese  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop  sekce pro žadatele -> oblast intervence 5.2. 

K žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy seřazené podle přiloženého 

seznamu. Přílohy musí být řádně označené a spojené. Předkládají se v 1 pare (originál) a 

jednou v elektronické verzi na CD.  

 

Příjem žádostí  

Žádosti se budou přijímat od 16. července 2012 do 29. března 2013 do 16:00 v podatelně 
ministerstva pro místní rozvoj na adrese: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor politiky bydlení  
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 

 

 

Hodnocení IPRM  

Schváleny budou IPRM, které splní následující kritéria: 

Kritéria formálních náležitostí 

 žádost včetně příloh byla podána v předepsané formě (tištěná verze, počet výtisků, 
apod.), 

 žádost je podepsána statutárním zástupcem města nebo jeho zplnomocněným 
zástupcem, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 jsou doloženy všechny povinné přílohy žádosti v požadované formě, 

 dokument IPRM obsahuje všechny předepsané kapitoly a přílohy (podle Příručky pro 
předkladatele IPRM). 

Obecná kritéria přijatelnosti  

 IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP včetně cílů dotčených oblastí 
podpory 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,  

 IPRM nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP, 

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


 
 IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU, 

 IPRM odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě. 

Specifická kritéria přijatelnosti  

 území IPRM (problémová obytná zóna) je součástí města s celkovým počtem obyvatel 
20 000 a více, kromě hl. m. Prahy,  

 problémové území řešené v IPRM je vymezeno na základě čl. 47 nařízení Komise (ES) 
č. 1828/2006 a metodiky IOP, 

 území IPRM (problémová obytná zóna) je souvislé území, zahrnuje nejméně 500 bytů, 
město má personální zajištění realizace IPRM alespoň jedním odborným manažerem 

  

Kontakty  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Praha 1  

   

   

 

Ing. Anna Vilímová   +420 224 861 489 Anna.Vilimova@mmr.cz 

Hana Pejpalová +420 224 861 235   Hana.Pejpalova@mmr.cz 

Mgr. Jakub Horáček +420 224 861 575 Jakub.Horacek@mmr.cz 
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