
OBLAST INTERVENCE 3.1 – 
SOCIÁLNÍ INTEGRACE

V oblasti intervence 3.1 jsou vyhlá‰eny tfii kontinuální
v˘zvy, ve v‰ech se akcentuje princip sociální integrace,
a pfiesto jsou obsahovû diametrálnû odli‰né. 
V˘zva ã. 1 orientovaná na podporu a rozvoj sociální
ekonomiky nabízí inovativní fie‰ení problému zaãleÀo-
vání sociálnû znev˘hodnûn˘ch osob na trh práce, pfii-
ãemÏ nositeli projektÛ jsou zde podnikatelské subjekty.
Objem alokovan˘ch prostfiedkÛ je oproti dal‰ím v˘-
zvám oblasti intervence niÏ‰í.
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DIGITÁLNÍ ARCHIV FINANCOVÁN ZE
ZDROJŮ IOP

Problematika uchovávání a skladování digitálních do-
kumentÛ je naprosto rozdílná neÏ u dokumentÛ tra-
diãních. Ale je z mnoha dÛvodÛ dÛleÏitá, neboÈ
elektronická data jsou dnes samozfiejmostí prakticky
na v‰ech úfiadech, navíc roste tlak vefiejné správy na to,
aby ve‰kerá data byla pfiedávána právû v digitální formû.
Pfievádût dokumenty do tradiãní podoby (tisknout) jen
kvÛli archivaci se zdá b˘t v dne‰ní dobû nesmyslné a ne-
efektivní. Navíc nûkteré dokumenty ani takto archivo-
vat nelze. Pfiíkladem jsou napfiíklad databáze.
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VILA TUGENDHAT A INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ PROGRAM 

Vila Tugendhat je pojem, kter˘ v âeské republice sly-
‰el snad uÏ kaÏd˘. V tomto ãlánku se zamûfiíme na bu-
doucnost této památky spojenou s dotací z oblasti
intervence 5.1 kde je poskytovatelem dotace Minister-
stvo kultury âR.

IOP pod lupou Číslo 7 I srpen I 2010 

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu

Víte, že 3. srpna 2010 bylo ze 7054 přijatých 
žádostí o podporu v IOP již 6180 vybráno 
k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje
Evropská unie částkou přesahující 18 miliard Kč. Fo
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ÚVODNÍ SLOVO

V rubrice Okénko do regionů jsme se tentokrát zaměřili na region soudržnosti Ji-
hovýchod a kromě kvantitativního zhodnocení současného stavu čerpání finanč-
ních prostředků v regionu se dočtete o projektu, jehož cílem je záchrana archi-
tektonického skvostu, brněnské vily Tugendhat. Ta je od roku 2001 zapsaná
v seznamu kulturního dědictví UNESCO jako památka moderní světové architek-
tury a bude díky finanční dotaci z IOP obnovena do podoby, kterou tato památka
měla  před druhou světovou válkou. 

V Brně bude realizován další zajímavý projekt Národní digitální knihovna, který skýtá
naději na uchování národního kulturního dědictví a zpřístupnění cenných  informací
široké veřejnosti. Cílem tohoto projektu je do konce roku 2014 digitalizovat více než
26 milionů stran, což představuje několik set knih denně v Praze i v Brně. Předpokládá
se, že prostřednictvím nového vybavení a přístupu se díky tomuto projektu zkrátí di-
gitalizace všech uložených dokumentů od roku 1801 z 300 let, za současné rychlosti
ukládání, na cca 25 let. 

Je zcela zřejmé, že všechny tyto projekty a celá plejáda dalších by se bez evropských
prostředků, vzhledem k finanční náročnosti, vůbec neuskutečnila či by trvalo pod-
statně déle, než by se nalezly dostatečné finanční zdroje.

Ing. LUMÍRA KAFKOVÁ
ředitelka Řídicího orgánu IOP

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou sedmé číslo
informačního čtvrtletníku IOP pod lu-
pou, který přináší informace o aktu-
álním dění v Integrovaném operač-
ním programu formou zbavenou
úřednického jazyka a eurožargonu.

Kromě tradičních informací o vyhlá-
šených či připravovaných výzvách
jsme si pro vás připravili aktuality
z oblasti podpory 3.1 Služby v oblasti

sociální integrace, se speciálním zaměřením na investiční podporu sociální
ekonomiky a představení několika projektů v této oblasti. Sociální ekono-
mika je vnímána jako jedna z moderních cest řešení problémů nezaměst-
nanosti, sociálního vyloučení či ohrožování životního prostředí a je sou-
časně prvkem evropské politiky. Jelikož proces prosazování myšlenky
sociální ekonomiky do praxe je v České republice teprve v začátcích, je hlav-
ním problémem nedostatečná informovanost podnikatelů, veřejné správy
a laické veřejnosti. O zlepšení této situace se právě v Integrovaném ope-
račním programu snažíme.

Sociální ekonomika a sociální podnikání je pro vût‰inu
lidí, ktefií sly‰í toto spojení poprvé, trochu záhadn˘
a tûÏko uchopiteln˘ pojem. Co se pod ním skr˘vá a co
od nûj lze oãekávat?
Sociální ekonomika je vnímána jako jedna z moderních
cest fie‰ení problémÛ nezamûstnanosti, sociálního vy-
louãení ãi ohroÏování Ïivotního prostfiedí a je souãasnû
prvkem evropské politiky.
Proces prosazování my‰lenky sociální ekonomiky do
praxe je v âeské republice teprve v zaãátcích. Stále exis-
tuje nedostateãná znalost a nízké povûdomí odborné
i laické vefiejnosti o této problematice, neexistuje ani le-
gislativní zakotvení konceptu. 
Dochází zde k prÛniku podnikání a dÛrazu na vzájem-
nost a svépomoc. Akcentuje se pfiedev‰ím zamûstná-
vání znev˘hodnûn˘ch osob (tzv. integraãní sociální
podniky) a poskytování obecnû prospû‰n˘ch sluÏeb
v oblasti sociálního zaãleÀování a místního rozvoje
vãetnû ekologicky orientovan˘ch ãinností.
Figurují zde souãasnû jednotlivci ze znev˘hodnûn˘ch
skupin, vûnující se podnikání.

Sociální podnikání mÛÏe b˘t a také je doplÀkovou ãin-
ností nestátních neziskov˘ch organizací (NNO) s cílem
pouÏití v˘nosÛ v hlavní obecnû prospû‰né ãinnosti.
Jednodu‰e fieãeno je sociální ekonomika souhrn akti-
vit uskuteãÀovan˘ch rÛzn˘mi typy organizací, jejichÏ
cílem je sluÏba ãlenÛm nebo místní komunitû pfiede-
v‰ím prostfiednictvím podnikání. Sociální ekono-
mika je orientovaná na fie‰ení otázek nezamûstnanosti,
sociální soudrÏnosti a místního rozvoje.
K systematiãtûj‰ímu prosazování koncepce sociální
ekonomiky do‰lo po vstupu âR do EU zejména v sou-
vislosti s projekty Iniciativy Spoleãenství EQUAL 2004–
2006 (CIP EQUAL) a ustavením Národní tematické sítû
C (NTS C) „Posilování sociální ekonomiky, zejména ko-
munitních sluÏeb“. Hlavním v˘stupem pracovní skupiny
sítû bylo formulování principÛ a standardÛ sociálního
podniku, které musí naplÀovat kaÏd˘ sociální podnik bez
ohledu na právní formu. Na práci NTS C navazuje dnes
Tematická síÈ pro sociální ekonomiku (TESSEA), která
je jedin˘m zastfie‰ujícím subjektem pro oblast sociální
eko nomiky v âR. Tato názorová platforma sdruÏující

Oblast intervence 3.1 – Sociální integrace

podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké ‰koly
a dal‰í instituce distribuuje informace o sociální ekono-
mice, efektivnû spolupracuje s nejrÛznûj‰ími subjekty
vãetnû vefiejné správy a snaÏí se informovat vefiejnost.
Souãasná legislativa konceptu sociální ekonomiky ne-
brání. Problémem je ale nedostateãná informovanost
podnikatelÛ, subjektÛ vefiejné správy a laické vefiej-
nosti. âasto se sociální podnik zamûÀuje za chránûnou
nebo sociálnû terapeutickou dílnu, pracovní rehabili-
taci, spoleãensky odpovûdn˘ podnik atd. Pfiitom nejde
o nic jiného neÏ o bûÏn˘ podnik, kter˘ má jen jin˘ Ïeb-
fiíãek hodnot, snaÏí se b˘t prospû‰n˘ komunitû, pfií-
padn˘ zisk je reinvestován do rozvoje podnikání
a naplÀují se prospû‰né cíle subjektu. Takov˘ podnik se
chová eticky a ekologicky, vyuÏívá primárnû místní
zdroje (suroviny, lidské zdroje atd.), reaguje na místní
potfieby a sv˘m zamûstnancÛm dává prostor k zapojení
do rozhodovacích procesÛ. Cílem sociálních podnikÛ
není maximalizace zisku, kter˘ by byl rozdûlován mezi
spoleãníky ãi akcionáfie, ale snaÏí se vygenerovan˘ zisk
pouÏít na prospû‰né úãely.

V oblasti intervence 3.1 jsou vyhlá‰eny tfii kontinuální v˘zvy, ve v‰ech se akcentuje princip sociální integrace, a pfiesto jsou obsahovû diametrálnû odli‰né. 
V˘zva ã. 1 orientovaná na podporu a rozvoj sociální ekonomiky nabízí inovativní fie‰ení problému zaãleÀování sociálnû znev˘hodnûn˘ch osob na trh práce, pfiiãemÏ nositeli
projektÛ jsou zde podnikatelské subjekty. Objem alokovan˘ch prostfiedkÛ je oproti dal‰ím v˘zvám oblasti intervence niÏ‰í. 
V˘zva ã. 2 se zamûfiuje na realizaci procesu transformace pobytov˘ch zafiízení sociálních sluÏeb, tedy na systémov˘ nástroj, kter˘ má jasnû dan˘ koncept adresovan˘ vybra-
n˘m zafiízením sociálních sluÏeb, v rámci nûhoÏ se dlouhodobû pfiipravují a budou se realizovat investiãní projekty. Více k v˘zvû je k dispozici na: http://www.mpsv.cz/cs/7390.
V˘zva ã. 3 je zamûfiena na vznik a roz‰ífiení sociálních sluÏeb a dal‰ích integraãních center, které pomohou obcím a regionÛm úspû‰nû fie‰it problémy ve vylouãen˘ch rom-
sk˘ch lokalitách a umoÏní tak návrat uÏivatelÛ tûchto sluÏeb na trh práce a do spoleãnosti. 
Více k v˘zvû je k dispozici na: http://www.mpsv.cz/cs/7613. 

V TOMTO ČÍSLE NEWSLETTERU SE ZASTAVÍME U VÝZVY Č. 1, ZAMĚŘENÉ NA INVESTIČNÍ PODPORU SOCIÁLNÍ EKONOMIKY.
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PŘEDSTAVUJEME

Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe podnik musí b˘t primárnû
ziskov˘, aby mohl b˘t uÏiteãn˘ a mohl plnit prospû‰né
cíle, aÈ uÏ jde o zamûstnávání znev˘hodnûn˘ch osob
nebo o ekologicky orientované aktivity. SnaÏí se tedy
na bûÏném trhu obstát a stejnû jako ostatní podniky
bojuje na trhu s konkurencí. 
Bariéry, které také mohou ovlivÀovat pomalej‰í rozvoj
sociální ekonomiky, jsou spojeny s metodick˘mi nástroji,
které souvisejí s úrovní a moÏnostmi vzdûlávání podni-
katelÛ, zejména tûch, ktefií pÛsobí v neziskovém sektoru
nebo v oblastech malého a stfiedního podnikání. 

FINANČNÍ PODPORA SOCIÁLNÍHO POD-
NIKÁNÍ Z FONDŮ EU V ČR
S vyuÏitím znalostí zahraniãní praxe nastavilo v roce
2009 Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR podmínky
pro finanãní podporu projektÛ zamûfien˘ch na sociální
podnikání v rámci Integrovaného operaãního programu
a Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost. 
Dne 10. dubna 2009 vyhlásilo MPSV v Integrovaném
operaãním programu (IOP), oblasti intervence 3.1
SluÏby v oblasti sociální integrace 1. v˘zvu k pfiedklá-
dání Ïádostí o finanãní podporu zamûfienou na inves-
tiãní podporu sociální ekonomiky.
Tato podpora je urãena podnikatelÛm z fiad obchod-
ních spoleãností, osobám samostatnû v˘dûleãnû ãin-
n˘m a nestátním neziskov˘m organizacím s v˘jimkou
obãansk˘ch sdruÏení.
Projekty sociální ekonomiky jsou podporovány i pro-
stfiednictvím Operaãního programu Lidské zdroje a za-
mûstnanost (OPLZZ), oblasti intervence 3.1 (v˘zva ã. 30).
Obû v˘zvy jsou orientovány na podporu vzniku
a rozvoje nov˘ch podnikatelsk˘ch aktivit zamû-
fien˘ch na sociální podnikání a souãasnû umoÏÀují
sociálnû vylouãen˘m osobám ãi osobám ohroÏe-
n˘m sociálním vylouãením vstup na trh práce, do
podnikatelského prostfiedí a do spoleãnosti. V tûchto
v˘zvách jde o unikátní moÏnost získat finanãní pod-
poru investiãní i neinvestiãní ãásti podnikatelského
zámûru ze dvou rÛzn˘ch programÛ. V obou progra-
mech jsou stejné cílové skupiny, oprávnûní Ïadatelé,
podporované aktivity, a pokud je Ïádost podávána do

obou programÛ, mají projekty i totoÏn˘ podnikatel-
sk˘ plán. 
Îadatel o dotaci mÛÏe na realizaci svého podnikatel-
ského zámûru získat nevratnou dotaci ve v˘‰i maxi-
málnû 200 000 EUR (cca 5,2 mil Kã), coÏ je limit
podpory v reÏimu de minimis.
Finanãní podpora z tûchto v˘zev napomÛÏe pilotnímu
ovûfiení podpory podnikatelsk˘ch aktivit zamûfien˘ch na
sociální podnikání a pfiispûje tím k navrÏení optimálního
modelu sociálního podnikání v âeské republice. 

JAKÝ JE VÝVOJ PŘEDKLÁDÁNÍ 
PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ? 
V˘zva ã. 1 v oblasti intervence 3.1 IOP je zamûfiena na
investiãní podporu sociálních podnikÛ, napfiíklad na
pofiízení a vybavení provozovny potfiebn˘mi technolo-
giemi pro zahájení ãinnosti. Pro tuto v˘zvu bylo aloko-
váno témûfi 384 mil. Kã. Od data vyhlá‰ení v˘zvy bylo
registrováno 68 projektÛ. Do ãervence roku 2010 bylo
doporuãeno k podpofie 12 projektÛ v celkové ãástce
necel˘ch 40 mil. Kã. 
V˘zva ã. 30 v oblasti intervence 3.1 OPLZZ je zamû-
fiena na krytí neinvestiãních v˘dajÛ spojen˘ch se vzni-
kem sociálních podnikÛ. Na tuto v˘zvu bylo alokováno
témûfi 249 mil. Kã. Od data vyhlá‰ení v˘zvy bylo regis-
trováno 118 projektÛ. Do ãervence roku 2010 bylo do-
poruãeno k podpofie 15 projektÛ v celkové ãástce
pfiesahující 48 mil. Kã. 
V souãasné dobû se zaãínají realizovat první podpofiené
projekty. Jedním z nich je projekt spoleãnosti SOFIRA
KadaÀ, s. r. o., která otevfiela v Kadani restauraci. Z do-
tace bylo pofiízeno vnitfiní zafiízení a vybavení restaurace,
kuchynû a jídelny s celodenním provozem. V projektu
dojde k vytvofiení 4 nov˘ch pracovních míst pro cílovou
skupinu. Dal‰ím z podpofien˘ch subjektÛ je obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost Clear Servis, která otevfiela v âeském
Tû‰ínû novou prádelnu. Z dotace bylo pofiízeno techno-
lo gic ké vybavení pro prádelnu (mandl, prÛmyslové
praãky, Ïehlicí lis) a v provozu jsou jiÏ zamûstnány dvû
osoby z cílové skupiny zdravotnû postiÏen˘ch.
Pracovní uplatnûní nabízí také firma Active Colour,
s. r. o., z Vala‰ského Mezifiíãí, která z dotace pofiídila tech-

Provozovna prádelny Clear Servis o. p. s.

Technologie mokrého lakování 
– Lakovna Active Colour, s. r. o.

Projekt Sofira – Slunce pro v‰echny

nologie pro provoz lakovny (box pro mokré lakování).
V provozu jsou zamûstnány 3 osoby z cílov˘ch skupin.

V JAKÝCH OBORECH PODNIKÁNÍ SE
PROJEKTY NEJČASTĚJI REALIZUJÍ?
Je to velmi rÛznorodé, jde napfi. o poradenskou a kon-
zultaãní ãinnost; reklamní ãinnost, marketing; ubyto-
vací sluÏby; hostinskou ãinnost; v˘robu a zpracování
skla; velkoobchod a maloobchod; v˘robu chemick˘ch 
látek, pfiípravkÛ a kosmetick˘ch prostfiedkÛ; v˘robu sta-
vebních hmot, porcelánov˘ch a keramick˘ch v˘robkÛ;
agroturistiku – cestovní ruch; v˘robu biopaliv; v˘robu
textilií; zpracování dfieva; praní pro domácnost, Ïehlení,
opravy a údrÏbu odûvÛ ad. V rámci vyhlá‰en˘ch v˘zev
není oblast podnikání nijak omezena, Ïadatel
musí pfiedloÏit pfiíslu‰né oprávnûní k podnikání a pro-
kázat, Ïe jde o dosud nevykonávanou ãinnost.

CO ŘÍCI NA ZÁVĚR…?
Díky podpofie sociálního podnikání z prostfiedkÛ ERDF
máme nyní pfiíleÏitost sledovat rozvoj a ovûfiování kon-
ceptu sociální ekonomiky v praxi. Jako v‰echny nové
my‰lenky a smûry naráÏí i koncept sociálního podni-
kání na prvotní pfiekáÏky, které, jak pevnû vûfiíme,
budou postupnû odstranûny. K moderní a vzdûlané
spoleãnosti, kterou bezpochyby ãeská spoleãnost je,
patfií i otevfiení se nov˘m alternativám pfii fie‰ení prob-
lémÛ celé spoleãnosti. A právû takovou alternativu
 sociální ekonomika nabízí. Zb˘vá uÏ jen popfiát mnoho
úspûchÛ v‰em ÏadatelÛm o podporu pfii pfiedloÏení Ïá-
dostí a pfii realizaci jejich podnikatelsk˘ch zámûrÛ. ●

Podrobné informace k vyhlá‰en˘m v˘zvám ã. 1 IOP
a ã. 30 OPLZZ jsou k dispozici na
http://www.mpsv.cz/cs/6748 a www.esfcr.cz.

Bc. TAŤÁNA PLECHÁČKOVÁ
oddělení implementace ESF a IOP 
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OKÉNKO DO REGIONU

Vila Tugendhat je dílem nûmeckého architekta Lud-
wiga Miese van der Rohe, kter˘ sv˘m novátorsk˘m
pfiístupem k architektufie ovlivnil nejen stavební styly
v Evropû, ale po opu‰tûní Nûmecka v roce 1938 i ar-
chitekturu ve Spojen˘ch státech americk˘ch, kde pÛ-
sobil v Chicagu na Illinoiském technologickém
institutu (Illinois Institute of Technology). 
V Brnû se sv˘mi spolupracovníky navrhl unikátní
vilu pro rodinu Tugendhatov˘ch, která pfiekvapo-
vala otevfien˘m prostorem, netradiãními materiály
v interiéru, ale i mnoha inovativními fie‰eními jako
napfi. vzduchotechnikou, která v létû poskytovala
chlad a v zimû teplo. Majitelé si uÏili svou vilu bo-
huÏel jen krátce a v roce 1938 opustili Brno i vilu,

která na dlouhou dobu zaãala slouÏit jin˘m úãelÛm.
V dobû osvobozování âeskoslovenska na konci
druhé svûtové války slouÏila vila dokonce i jako stáje
pro konû mar‰ála Malinovského. Po válce zde sídlil
zdravotní ústav pro dûti s vadami pátefie.
Vila ztratila mnoho ze své krásy a aÏ bûhem 60. let
se uskuteãnily první kroky k návratu této budovy
na v˘sluní, kam bezpochyby patfií. Na konci roku
1963 do‰lo zásluhou architekta Franti‰ka Kalivody
k zápisu vily mezi nemovité kulturní památky, us-
kuteãnilo se nûkolik setkání s potomky rodiny
a jednalo se s autorkou fie‰ení zahrady vily a interi-
érÛ o uvedení do pÛvodní podoby. Normalizace
v‰ak v‰em tûmto aktivitám udûlala pfiítrÏ. V roce

1980 do‰lo k pfievodu vily z majetku státu do vlast-
nictví mûsta Brna.
V první pÛli 80. let byla zahájena také první rekon-
strukce, která v‰ak byla sÀatkem z rozumu mezi za-
chováním pÛvodních prvkÛ a poÏadavky investora
rekonstrukce – národního v˘boru, kter˘ stavbu po-
Ïadoval jako reprezentativní pro vzácné náv‰tûvy
s vylouãením vefiejnosti.
26. kvûtna získal projekt na rozvoj a moderni-
zaci Studijního a dokumentaãního centra (SDC)
pfii vile Tugendhat dotaci z Integrovaného ope-
 raãního programu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
stvr dili sv˘mi podpisy ministr kultury prof. Václav
Riedlbauch a primátor statutárního mûsta Brna  

VILA TUGENDHAT a Integrovaný
operační program 

Vila Tugendhat je pojem, který v České republice slyšel snad už
každý. V tomto článku se zaměříme na budoucnost této památky
spojenou s dotací z oblasti intervence 5.1, kde je poskytovatelem 
dotace Ministerstvo kultury ČR. Fo
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Pro vilu samotnou, která je od roku 2001 zapsaná
v seznamu kulturního dûdictví UNESCO jako pa-
mátka moderní svûtové architektury, dojde stavební
obnovou k návratu do podoby pfied druhou svûto-
vou válkou. Vila navíc bude obnovena zpÛsobem,
kter˘ respektuje zpÛsob obnovy památek UNESCO.
Technick˘ stav vily Tugendhat se bohuÏel stavebnû
místy blíÏí stavu havarijnímu.  Samotná ãinnost SDC
bude provoznû i obsahovû garantována Muzeem
mûsta Brna. To se mÛÏe opfiít o jednu z nejkvalit-
nûj‰ích sbírek moderní architektury u nás a dispo-
nuje kvalifikovan˘mi odborníky. SDC pfiedpokládá
pofiádání odborn˘ch semináfiÛ a konferencí s téma-
tikou moderní architektury a díla autora vily, popfi.
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Přehled čerpání prostředků v IOP ve srovnání s regionem soudržnosti Jihovýchod

SF – strukturální fondy
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Stav projektu
/ žádosti o platbu

% k celkové
alokaci

Veřejné 
Počet Podíl SF (Kč) prostředky Oblast

celkem (Kč)

Předložené projekty
7 054 33 929 976 873 40 117 215 437 87 % IOP – celkem
1 500 6 976 637 954 8 238 989 198 N/A Jihovýchod

Nasmlouvané 6 047 16 484 921 168 19 407 416 785 42 % IOP – celkem
projekty 1 329 3 000 378 006 3 532 587 597 N/A Jihovýchod
Předložené žádosti 5 755 3 486 813 287 4 028 771 563 9 % IOP – celkem
o platbu 1 281 519 377 768 597 051 773 N/A Jihovýchod
Finančně ukončené 4 360 1 968 224 972 2 263 667 540 5 % IOP – celkem
projekty 978 404 532 813 464 050 751 N/A Jihovýchod

Bc. Roman Onderka, MBA, v prostorách Rytífiského
sálu v brnûnské Nové radnici.
Hlavním cílem projektu je shromaÏìovat doku-
menty o stavbû, architektovi i stavebnících vily
a zpfiístupnit je odborné vefiejnosti. SDC se rovnûÏ
zamûfií na studium ‰ir‰ích historick˘ch souvislostí
s dÛrazem na brnûnskou architekturu od poãátku
20. století aÏ po souãasnost a na dílo architekta Lud-
wiga Miese van der Rohe. Oblast ãinnosti se nebude
omezovat pouze na tradiãní badatelsk˘ reÏim pro
odbornou vefiejnost, centrum nabídne i populárnû -
-odborné tematické okruhy pro dal‰í zájemce. 
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První takovou chybou je zadání zakázky, pfii níÏ pfií-
jemce vûdomû nebo nevûdomky nedodrÏí ustano-
vení zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách
(dále „zákon o VZ“), a dal‰í pfiedpisy v pevné vífie, Ïe
poru‰ení nebude zji‰tûné, respektive Ïe ekono-
micky unese pokutu uloÏenou Úfiadem pro ochranu
hospodáfiské soutûÏe. Namítnete moÏná, Ïe to se
stává nejen u dotovan˘ch zakázek. Specifické pro
dotované zakázky je v tomto pfiípadû vysoké riziko
neúspûchu. Poskytovatel dotace (dále jen poskyto-
vatel) je povinen kontrolovat ve‰keré dotované za-
kázky a namátkovû je kontrolují i ãeské a evropské
auditní orgány. MoÏnost zpûtné kontroly trvá aÏ do
uzavfiení programu, pro IOP to znamená aÏ do roku
2021. Pokud jste zadali ‰patnû zakázku napfiíklad jiÏ
v prvním roce programu, pak riskujete, Ïe se budete
muset 14 let bát kostlivce v nedobfie zaji‰tûné skfiíni. 
Specifická pro dotované zakázky je i v˘‰e postihu za
poru‰ení zákona o VZ. Náklady vze‰lé z realizace ne-
správnû zadané zakázky obecnû nelze z dotace fi-
nancovat. A pokud v Podmínkách k Rozhodnutí
o poskytnutí dotace poskytovatel stanovil, Ïe v pfií-
padû poru‰ení povinnosti uskuteãÀovat zadávání za-
kázek v souladu se zákonem o VZ nebude dotace

vyplacena, pak i ‰patnû zadaná zakázka malého roz-
sahu (napfi. v˘bûr technického dozoru stavebníka)
mÛÏe zavinit odnûtí mnohamilionové dotace na rea-
lizaci stavební investice.
To uÏ se dostáváme ke druhém typu chyb pfii zadá-
vání VZ a tím je nedodrÏení podmínek, které pro
zadávání a realizaci zakázek stanovil poskytovatel.
Pro pfiíjemce urãitû není jednoduché se v podmín-
kách spolehlivû orientovat. 
Jednak zákon o VZ komplexnû neupravuje celou ob-
last zadávání zakázek a jednotliví poskytovatelé k na-
stavení základních postupÛ v oblasti zadávání zakázek
mimo pÛsobnost zákona o VZ pfiistupují rozdílnû. To
se z ãásti podafiilo sjednotit vytvofiením Závazn˘ch po-
stupÛ pro zadávání zakázek spolufinancovan˘ch ze
zdrojÛ Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zá-
kona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v pro-
gramovém období 2007–2013. Závazné postupy
schválila vláda usnesením ã. 48/2009.
Dal‰í omezení a podmínky pro zadávání dotovan˘ch
zakázek jsou pak dány potfiebami fiízení realizace
a publicity dotaãního programu a kontroly dotova-
n˘ch projektÛ. 
Pfiedejít chybám pfii zadávání dotovan˘ch zakázek
lze dÛkladn˘m pfieãtením a pochopením pfiíslu‰-
n˘ch pasáÏí a pfiíloh v pokynech (pfiíruãce) pro Ïa-
datele a pfiíjemce daného dotaãního programu
a vytvofiením kontrolního listu obdobného tûm,
které pouÏívají pracovníci poskytovatele pfii kon-
trolách zakázek v projektech. Obecnû by v takovém
kontrolním listu nemûly chybût otázky:
■ Pokud Ïádám o dotaci na realizaci jiÏ (dfiíve) za-
dané zakázky, je dfiívûj‰í zadání zakázky vÛbec po-
voleno? A pokud ano, vyhovuje postup i forma,
které jsem pfii zadání zakázky pouÏil, podmínkám
programu? A pokud jsem nûkteré podmínky ne-

mohl pfiedvídat a nesplnil, bude to poskytovatel to-
lerovat?
■ Pokud pfiipravuji zadání zakázky, platí stále údaje,
které jsem o plánované zakázce uvedl do projektové
Ïádosti? Je nutné zámûr zadat zakázku (znovu) pfie-
dem ohlásit poskytovateli? SplÀuje postup zadávání
jak poÏadavky zákona anebo Závazn˘ch postupÛ, tak
poÏadavky interního pfiedpisu pro zadávání zakázek,
platného v mé organizaci? Obsahuje zadávací do-
kumentace, resp. obchodní podmínky identifikaci
projektu, poÏadavky na publicitu projektu, splat-
nost a oznaãování dodavatelsk˘ch faktur, souãin-
nost dodavatele pfii kontrolách a archivaci doku-
mentace zakázky u dodavatele? Pokud jsem je‰tû
nezískal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vymínil
jsem si v zadávací dokumentaci právo zru‰it zakázku
nebo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nezís-
kám? PoÏaduje poskytovatel pfiedloÏit zadávací do-
kumentaci ke schválení pfied vyhlá‰ením zakázky? 
■ Pokud realizuji zadávací fiízení, pouÏívám for-
máty dokumentÛ pfiedepsané poskytovatelem? Po-
Ïaduje poskytovatel pozvání na jednání hodnotící
komise? Zpracovávám v písemné podobû a uchová-
vám v‰echny dokumenty (zápisy, hodnocení, pro-
hlá‰ení apod.) podle poÏadavkÛ poskytovatele?
■ Pokud uzavírám smlouvu s vítûzn˘m uchazeãem,
musím ji pfied podpisem pfiedloÏit ke kontrole/schvá-
lení poskytovateli?
■ Pokud realizuji zakázku, plní dodavatel poÏa-
davky na publicitu (informaãní panely apod.)?
NedokáÏete-li si na nûkterou otázku odpovûdût, ob-
raÈte se urãitû na poskytovatele dotace, tedy na pra-
covníky fiídicího orgánu nebo zprostfiedkujícího
subjektu. Vût‰inu potíÏí vám pomohou odstranit,
pokud pfiijdete vãas. ●

Ing. PAVEL BOUŠKA, CSc. 
Řídicí orgán IOP

Chyby při zadávání dotovaných zakázek

vyuÏití prostoru pro v˘znamná státní setkání, ale
vÏdy po individuálním posouzení míry rizik po‰ko-
zení interiéru a sluãitelnosti charakteru akce s v˘-
znamem a povahou památky.
Realizace projektu bude probíhat po dobu dvou let
do roku 2012 a celková v˘‰e poskytnuté dotace je
155 985 469 Kã. ●

Mgr. JOSEF BERÁNEK
vedoucí oddělení projektového řízení MK

BliÏ‰í informace o prÛbûhu památkové obnovy 
vily Tugendhat vãetnû fotografií lze nalézt na stránce 
http://tugendhat.eu/cz/studijni-a-dokumentacni-
centrum/prubeh-pamatkove-obnovy.html. Fo
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Nadûji na uchování národního kulturního dûdictví
a zpfiístupnûní cenn˘ch informací v nûm obsaÏen˘ch
‰iroké vefiejnosti pfiedstavuje projekt „Vytvofiení Ná-
rodní digitální knihovny“, kter˘ bude realizován
v Národní knihovnû âR v Praze a v Moravské zem-
ské knihovnû v Brnû.
Za svÛj prioritní cíl si tento projekt klade vytvofiit
velk˘ objem digitálních dat, která se musí souãasnû
uloÏit a ochránit a zpfiístupnit vefiejnosti v daleko
vy‰‰í uÏivatelské kvalitû, neÏ je tomu nyní. Je samo-
zfiejmé, Ïe dokumenty uchovávané v digitální po-
dobû budou (v souladu s platnou legislativou)
dostupné v‰em zájemcÛm vãetnû vzdálen˘ch uÏiva-
telÛ prostfiednictvím rÛzn˘ch internetov˘ch portálÛ.
Projekt „Národní digitální knihovny“ (NDK) navazuje
na dosud realizované projekty Manuscriptorium, coÏ
je systém urãen˘ pro vytváfiení sbírek a zpfiístupnûní
informací o historick˘ch a vzácn˘ch dokumentech,
dále Kramerius, kter˘ se zamûfiuje na digitalizaci
knih, periodik a ostatních dokumentÛ, a také Web -
Archiv, coÏ je digitální archiv ãesk˘ch webov˘ch
zdrojÛ. Souãasnû je tfieba fiíci, Ïe NDK je pfiipravo-
vána se zfietelem na digitální knihovnu Europeana,
která nabízí zpfiístupnûní dat z rÛzn˘ch evropsk˘ch
knihoven a dal‰ích institucí. 

Projekt NDK je financován z Integrovaného operaã-
ního programu EU ãástkou 255 milionÛ korun a spo-
lufinancován ãástkou 45 milionÛ korun z rozpoãtu
Ministerstva kultury. „Vût‰ina financí je urãena na
vybudování potfiebné infrastruktury a technického
vybavení pro digitalizaci a dlouhodobou ochranu
knihovních dokumentÛ. Jedná se napfiíklad o nákup
robotick˘ch skenerÛ, které jsou schopny velmi rychlé
a efektivní práce, napfiíklad tím, Ïe umí automa-
ticky obracet a skenovat stránky; nákup HW a SW
vãetnû systému pro dlouhodobou ochranu doku-
mentÛ schopného „reagovat“ napfi. na postupn˘
zánik urãitého formátu a zajistit jeho vãasnou mi-
graci do nového formátu nebo emulaci prostfiedí pro
jeho dal‰í vyuÏití,“ uvedla fieditelka Úseku zpracování
a ochrany novodob˘ch fondÛ a hlavní koordinátorka
projektu NDK PhDr. Bohdana Stoklasová. V prÛbûhu
realizace projektu budou do roku 2014 na dvou novû
vznikl˘ch digitalizaãních pracovi‰tích v Praze a Brnû
digitalizovány nejohroÏenûj‰í a nejvyuÏívanûj‰í kni-
hovní dokumenty z fondÛ obou knihoven. Cílem je
do konce roku 2014 digitalizovat více neÏ 26 milionÛ
stran, coÏ pfiedstavuje nûkolik set knih dennû v Praze
i v Brnû. Pfiedpokládá se, Ïe digitalizace v‰ech uloÏe-
n˘ch dokumentÛ od roku 1801, coÏ reprezentuje

1,2 milionu dokumentÛ (cca
310 milionÛ stran a datové ob-
jemy v fiádu mnoha PB), se
zkrátí díky projektu z 300 let
souãasnou rychlostí na cca 25
let s nov˘m vybavením a pfií-
stupem. 
Kromû digitalizace analo -
gov˘ch dokumentÛ je v˘-
znamnou prioritou i kvalitní
podchycení, dlouhodobá
ochrana a zpfiístupnûní sou-
borÛ publikovan˘ch pou ze
v digitální podobû. V prÛbûhu
trvání projektu bude podchy-
ceno cca 4 miliardy souborÛ,
coÏ odpovídá zhruba 100 mi-
lionÛm webov˘ch stránek. 

Vytvofiení digitalizaãního pracovi‰tû je podle slov
PhDr. Jifiího Poli‰enského, vedoucího Odboru
správy a ochrany fondÛ NK, pouze jedna linie pro-
jektu. Dal‰í náplní práce je úprava vznikl˘ch obra-
zov˘ch dokumentÛ, dodání metadat i pln˘ch textÛ
pro vyhledávání. ZároveÀ je tfieba vytvofiit v‰echny
technické i technologické pfiedpoklady k tomu, aby
se mohly dokumenty bezpeãnû archivovat, aby se
neztratily a dlouhodobû ochránily. Za to, aby je bylo
moÏné snadno ãíst jak v souãasné dobû, tak tfieba
za deset nebo za sto i více let, odpovídá Mgr. Jan
Hutafi, vedoucí Odboru digitální ochrany. Pro ar-
chivování obrazov˘ch digitálních dokumentÛ se
nyní pfiedpokládá vyuÏití formátu JPEG2000. Pfií-
prava a zabezpeãení migrace vytvofien˘ch doku-
mentÛ na nové formáty, které vyplynou z v˘voje
technologií, je rovnûÏ obsahem technologického za-
bezpeãení projektu NDK. Souãasn˘ pfiedpoklad mi-
grace je v horizontu 5 aÏ 10 let. 
Pro zpfiístupnûní i dlouhodobou ochranu je ne-
zbytné vytvofiit pro kaÏd˘ knihovní dokument tzv.
„metadata“ ve formátu „xml“, která umoÏní o doku-
mentu a jeho obsahu vypovûdût v‰echno dÛleÏité
pro vyhledávání i dlouhodobou ochranu.  Tzv. de-
skriptivní metadata zaji‰Èují, aby pfiístup k doku-
mentu a jeho vyhledávání byly pro uÏivatele
komplexní a zároveÀ jednoduché. Nezbytnou pod  -
mín kou zpfiístupnûní je dlouhodobá ochrana
 digitálních  dokumentÛ, která se neobejde bez ad-
ministrativních a technick˘ch metadat. âást digita-
lizovan˘ch dokumentÛ bude volnû dostupná na
internetu v souladu s autorsk˘m zákonem a zbytek
bude velmi rychle k dispozici uÏivatelÛm pfiímo
v budovách NK âR a MZK v Brnû. ●

IVAN SKLENÁŘ

Digitalizace knih, časopisů, novin a dalších knihovních dokumentů je 
jedinou reálnou cestou, jak zpřístupnit široké veřejnosti naše kulturní
dědictví a také jak zachránit dokumenty, které by jinak časem podlehly
zkáze. Proces digitalizace knihovních dokumentů není v ČR nic nového,
protože ve své podstatě začal již v polovině 90. let. Přestože technolo-
gicky se tento projekt podařilo dostat na velmi vysokou úroveň, oceňo-
vanou i v zahraničí, probíhal ve srovnání s okolním světem díky
problémům s financováním velmi pomalu. Ve dvou na sebe navazujících
národních projektech (Manuscriptorium a Kramerius) se dosud podařilo
digitalizovat 10 milionů stran. V tomto tempu by se úplné digitalizace
jádra národního kulturního dědictví dosáhlo zhruba za více než 300 let. 

Projekt Národní digitální knihovny
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Potfieba fie‰it problematiku ukládání digitálních do-
kumentÛ je pociÈována v ãeském archivnictví jiÏ
del‰í dobu. Z tohoto dÛvodu vzniklo v rámci Ná-
rodního archivu Praha specializované pracovi‰tû,
které se dlouhodob˘m uchováváním a zpfiístupÀo-
váním dokumentÛ v digitální podobû zab˘vá. Od
poãáteãních úvah a studií, které lze datovat do po-
loviny devadesát˘ch let, bylo o potfiebû vybudovat
toto specializované pracovi‰tû rozhodnuto vládním
usnesením ã. 11 (o dlouhodobém uchovávání
a zpfiístupÀování dokumentÛ v digitální podobû)
z roku 2004. V roce následujícím byl ustanoven t˘m,
kter˘ mûl za úkol pfiipravit podklady pro zpracování
technologického projektu a vybrat jeho zpracova-
tele. Technologick˘ projekt Pracovi‰tû pro dlouho-
dobé uchovávání a zpfiístupÀování dokumentÛ
v digitální podobû byl zpracován v 2. polovinû roku
2007 a v 1. ãtvrtletí roku 2008. V roce 2008 vláda

sv˘m usnesením ã. 447 (o zabezpeãení plnûní úkolÛ
ve vûci vybudování Národního digitálního archivu)
schválila prostfiedky na vybudování Národního digi-
tálního archivu a souãasnû rozhodla, Ïe projekt
bude spolufinancován z 85 procent z evropsk˘ch
strukturálních fondÛ v rámci Integrovaného ope-
raãního programu. Projekt byl dále zahrnut do se-
znamu strategick˘ch projektÛ v rámci vládního
usnesení ã. 536/2008 (o strategick˘ch projektov˘ch
zámûrech pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ ze
Strukturálních fondÛ Evropské unie v rámci Smart
Administration). Následnû proto byly zpracovány
potfiebné dokumenty (projektov˘ zámûr, studie
proveditelnosti, CBA ad.) a 18. 6. 2010 byla v rámci
v˘zvy ã. 10 IOP podána projektová Ïádost. Vybudo-
vání Národního digitálního archivu pfiedstavuje
ãástku 466,5 milionu korun. Jeho pln˘ provoz se
pfiedpokládá od 1. ledna 2014. 

Cel˘ projekt archivace digitálních dokumentÛ je roz-
dûlen do tfií okruhÛ. První ãást projektu ve své pod-
statû fie‰í servisní hledisko, coÏ znamená pfiípravu
místa, kde bude umístûna technika a jak˘m zpÛso-
bem bude chránûna nejen proti moÏnosti fyzického
po‰kození, ale i proti vlivÛm, jako jsou elektromag-
netické impulzy apod. Z bezpeãnostních dÛvodÛ
bylo rozhodnuto, Ïe vzniknou dvû geograficky od-
dûlená úloÏi‰tû. Hlavní úloÏi‰tû bude umístûno
v Praze na Chodovci a druhé v jiÏních âechách. Dru-
hou, velmi v˘znamnou ãástí okruhu, je vlastní tech-
nologie digitálního archivu, která bude zaji‰Èovat
správu uloÏen˘ch dokumentÛ a pfiístup k nim. Sy-
stém bude v maximální mífie automatizovan˘, coÏ
by mûlo napfiíklad umoÏnit Ïadateli, aby si sám vy-
hledal pfiíslu‰n˘ dokument, kter˘ mu poté bude na
základû urãitého procesního postupu zpfiístupnûn.
Tfietí ãást projektu je metodická a urãuje pravidla
a procesy pro práci s dokumenty, a to jak ve fázi
vlastního uloÏení v digitálním archivu, tak i ve fázi
pfiedarchivní péãe a ve fázi zpfiístupnûní. 
Vlastní uchovávání digitálních dokumentÛ má dva
aspekty. Prvním aspektem je potfieba vlastního za-
chování dokumentu. Proto budou  data ukládána
na dvou od sebe dostateãnû vzdálen˘ch místech
a na dvou rozdíln˘ch médiích. V souãasnosti má
kaÏdé známé ukládací médium, aÈ se jiÏ jedná
o pevné disky, disková pole, datové pásky, blue ray
disky, DVD apod., své slabiny, které uloÏení na dvû
odli‰ná média do znaãené míry eliminuje. Kon-
krétnû se pfiedpokládá vyuÏití diskov˘ch polí a op-
tick˘ch diskÛ. Druh˘m aspektem ukládání
digitálních dat je nutnost zaji‰tûní ãitelnosti doku-
mentu. To lze zajistit zhruba tfiemi zpÛsoby, ale pro-
jekt Národního digitálního archivu vsadil na systém
migrace. Její princip spoãívá v ukládání dokumentÛ
do urãitého formátu minimálnû závislého na kon-
krétním softwaru, napfiíklad PDF, sledování jeho v˘-
voje a pfiípadném pfievodu (tzv. migraci) v‰ech
dokumentÛ do novûj‰ího formátu.

Z hlediska digitální archivace je dÛleÏitá i péãe o do-
kumenty u pÛvodcÛ, tj. pfied pfiedáním do digitál-
ního archivu. Její vy‰‰í kvalita do znaãné míry
usnadní dlouhodobou archivaci. Proto budou
v rámci projektu vypracovány metodické pokyny
i pro tuto ãást Ïivotního cyklu dokumentu. Nûkteré
kroky v této oblasti jiÏ byly uãinûny. Byl vydán Ná-
rodní standard pro elektronické systémy spisové
sluÏby a vyhlá‰kou ã. 646/2009 Sb. byly stanoveny
formáty pro nejbûÏnûj‰í typy dokumentÛ, tj. pro tex-
tové a kombinované dokumenty, rastrové obrázky,
dynamické obrazové záznamy a zvukové záznamy.
Dle zákona ã. 499, o archivnictví a spisové sluÏbû
pak mají urãení pÛvodci povinnost vést od 1. ãer-
vence 2010 spisovou sluÏbu v elektronické podobû
v elektronick˘ch systémech spisové sluÏby a od 1. 7.
2012 by tyto systémy mûly splÀovat poÏadavky Ná-
rodního standardu. ●

IVAN SKLENÁŘ

Digitální archiv financován
ze zdrojů IOP

Problematika uchovávání a skladování digitálních dokumentů je na-
prosto rozdílná než u dokumentů tradičních. Ale je z mnoha důvodů
důležitá, neboť elektronická data jsou dnes samozřejmostí prakticky
na všech úřadech, navíc roste tlak veřejné správy na to, aby veškerá
data byla předávána právě v digitální formě. Převádět dokumenty
do tradiční podoby (tisknout) jen kvůli archivaci se zdá být v dnešní
době nesmyslné a neefektivní. Navíc některé dokumenty ani takto
archivovat nelze. Příkladem jsou například databáze.
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INFORMACE O VÝZVÁCH

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

29. 1. 2010 30. 9. 2010 Kraje 2 064,7

15. 4. 2010 1. 12. 2010 Statutární města 1 176,5

3.1 Služby v oblasti sociální 
integrace

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 PO)

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 PO) 557,7

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

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

11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3

1. 7. 2009 31. 12. 2010 Útvary Policie ČR 450,0

1. 7. 2010 30. 6. 2011
OSS, kraje, Útvary Policie a Hasičského 
záchranného sboru ČR

2 054,0

31. 10. 2008 31. 12. 2013 MMR, Česká centrála cestovního ruchu 988,5

29. 6. 2010 30. 9. 2010 NNO, Zájmová sdružení PO 174,9

5.1 Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví

25. 6. 2010 21. 9. 2010
OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace,
zájmová sdružení PO, NNO

470,0

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. 2009 N/A Obce od 500 obyvatel (včetně) 158,7

Poznámka: N/A Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informování 20 pracovních dní předem.

Oblast podpory / podporovaná aktivita Typ výzvy
Předpokládaný 

termín vyhlášení
výzvy

Alokace v Kč* 
(ERDF + SR)

3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení 
národních sítí   zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

časově uzavřená září–říjen 600 000 000

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

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

P L Á N O V A N É  V Ý Z V Y  I O P  N A  R O K  2 0 1 0  

O T E V Ř E N É  V Ý Z V Y  V  I N T E G R O V A N É M  O P E R A Č N Í M  P R O G R A M U

2.1 Zavádění ICT v územní  
veřejné správě

3.1 Služby v oblasti sociální
integrace

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti 
prevence a řešení rizik

4.1 Národní podpora 
rozvoje cestovního ruchu
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PTÁTE SE...

1. PARTNERSTVÍ
Za partnery jsou povaÏovány instituce a organizace,
které jsou zapojeny do pfiípravné a/nebo realizaãní
fáze projektu; zpÛsob zapojení partnera mÛÏe b˘t
materiální, poskytnutí konzultací, odborné garance
apod. Partner se mÛÏe podílet pouze na realizaci
vûcn˘ch aktivit projektu, tj. nikoliv na bûÏné admi-
nistraci projektu (napfi. zpracování monitorovacích
zpráv), a na poskytování bûÏn˘ch sluÏeb souvisejí-
cích s administrací projektu (napfi. publicita pro-
jektu). Za ãinnosti sjednané v partnerské smlouvû
nesmí b˘t v rámci projektu poskytnuty Ïádné fi-
nanãní prostfiedky.
Partnerem se NEROZUMÍ subjekt, kter˘ je v doda-
vatelském ãi odbûratelském vztahu k pfiíjemci do-
tace (napfi. o. p. s., která poskytuje pfiíjemci za
úhradu sociální sluÏby, dodavatel materiálu, odbû-
ratel v˘robkÛ/sluÏeb).

2.  NOVÁ PODNIKATELSKÁ AKTIVITA
Podpora v IOP je zamûfiena na NOVOU podnika-
telskou aktivitu!

● Je moÏné roz‰ífiení oprávnûní k podnikání
o novou ãinnost. V takovém pfiípadû je nutné
dodat v˘pis z Ïivnostenského rejstfiíku, ze
kterého je patrné, o jakou ãinnost bylo
oprávnûní roz‰ífieno.

● Îivnostenské oprávnûní mÛÏe Ïadatel získat
dfiíve, neÏ podá Ïádost o dotaci.
V pfiípadû, Ïe by na toto oprávnûní chtûl
podnikat a získat podporu v rámci IOP, je
tfieba doloÏit pozastavení ãinnosti a ãestné
prohlá‰ení, Ïe na dané oprávnûní dosud ne-
bylo podnikáno.

3. PODPORA DE MINIMIS –jaká je maxi-
mální výše podpory, pokud podávám
projekty do IOP i OPLZZ?
● Pfii uplatnûní pravidla de minimis platí, Ïe cel-

kov˘ souãet podpor de minimis poskyt nut˘ch
jednomu pfiíjemci nesmí v prÛbûhu pfied   cho-
zích dvou fiskálních let a v bûÏném fiskálním
roce pfiesáhnout 200 000 €.

● Tzn., Ïe podpora z OPLZZ a IOP dohroma -
dy nes mí pfiekroãit ãástku 200 000 €.

● Nav˘‰ení maximálního limitu podpory na
 500 000 € nebude pro v˘zvu a pilotní pod-
poru sociálního podnikání relevantní. Toto
nav˘‰ení je pfiechodn˘m opatfiením do roku
2010  zamûfien˘m na fie‰ení dopadÛ hospo-
dáfiské krize.

Na nové subjekty sociální ekonomiky se ne-
vztahuje. BlíÏe viz napfi. www.compet.cz.

● V˘‰e podpory v reÏimu de minimis se urãuje
k datu schválení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.

● Îadatel se pfii v˘poãtu celkové v˘‰e dotace
fiídí kurzem Kã vÛãi Euru zvefiejnûn˘m ve
v˘zvû.

4. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
● Pronájmy a dal‰í provozní v˘daje nejsou zpÛ-

sobil˘m v˘dajem, nejde o investici!
● V IOP nejsou zpÛsobilé tzv. nepfiímé náklady,

jako v OPLZZ.
● 10 % zpÛsobil˘ch nákladÛ v oblasti inter-

vence 3.1. c) IOP hradí pfiíjemce z vlastních
ãi jin˘ch zdrojÛ. Tûchto 10 % není moÏné fi-
nancovat z nepfiím˘ch nákladÛ OPLZZ.

● ZpÛsobilé v˘daje jsou podrobnû uvedeny
v Pfiíruãce pro Ïadatele a pfiíjemce a doku-
mentu Pravidla zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro pro-
gramy spolufinancované ze strukturálních
fondÛ a Fondu soudrÏnosti na programové
období 2007–2013, kter˘ vydalo Ministerstvo
pro místní rozvoj.

5. AKTIVITA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 
ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH CÍLOVÝCH
SKUPIN

V projektu bude zamûstnáno alespoÀ 30 % osob z cí-
lov˘ch skupin s tím, Ïe maximální v˘‰e úvazku 1 za-
mûstnance je 1,0. Nejde tedy o pfiepoãtené úvazky
(30 % úvazkÛ), ale 30 % zamûstnancÛ.

6. MOHU ZÍSKAT DOTACI NA ZASTAVE-
NOU NEMOVITOST?

Není moÏné poskytnout dotaci na úhradu nemovi-
tosti, která je pfiedmûtem zástavního práva.
Pofiizovan˘ objekt nemÛÏe slouÏit k zaji‰tûní pohle-
dávky zástavního vûfiitele.
Pokud Ïadatel pfiedpokládá, Ïe ãást v˘dajÛ projektu
bude financovat prostfiednictvím úvûru, tyto v˘daje
musí také zakalkulovat do finanãních pfiíloh k pod-
nikatelskému plánu. Splátka úvûru je pak provozní
v˘daj, kter˘ je moÏné zafiadit na fiádek finanãní ná-
klady.

7. TRŽBY V PROJEKTU A ZKRÁCENÍ 
DOTACE

V IOP se dotace nesniÏuje o trÏby z prodeje sluÏeb
a v˘robkÛ. 

8. JAK PROBÍHÁ FINANCOVÁNÍ V IOP?
Max. 90 % zpÛsobil˘ch nákladÛ uhrazeno pfiímo do-
davateli po pfiedloÏení schválené faktury pfievodem
z povûfiené banky. Pfiíjemce provádí úhradu min.
10% podílu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ ze svého úãtu. Po-
drobné informace k procesu financování v˘dajÛ pro-
jektu jsou obsahem semináfiÛ pro Ïadatele
a pfiíjemce dotace. Îadatel nemusí pfii podání Ïá-
dosti prokazovat, Ïe má k dispozici 10 % prostfiedkÛ
na financování projektu z vlastních nebo jin˘ch
zdrojÛ, k zaji‰tûní tohoto podílu je v‰ak jednoznaãnû
zavázán schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. KŘÍŽENÍ PŘÍJEMCŮ
Pokud bude Ïadatel podávat projekt do IOP 3.1c)
a partner projektu (jin˘ subjekt) bude podávat pro-
jekt na podporu sociální ekonomiky do OP LZZ, v˘zvy
ã. 30, bude o‰etfiení spolupráce a podílení se na rea-
lizaci podnikatelského plánu posuzováno v rámci ex-
-ante anal˘zy rizik projektu, pfiípadnû ex-ante kontroly,
v˘sledky budou pfiedloÏeny v˘bûrové komisi, tzn., Ïe
budou promítnuty do hodnocení projektu. Není
moÏné vyuÏít v˘stupy projektu jiného subjektu, kter˘
Ïádá, nebo jiÏ obdrÏel podporu v rámci v˘zev na so-
ciální ekonomiku, k realizaci sv˘ch projektov˘ch cílÛ.

10. PODÁNÍ VÍCE ŽÁDOSTÍ
V pfiípadû, Ïe Ïadatel hodlá podat více Ïádostí s od-
li‰n˘mi podnikatelsk˘mi zámûry, ãasov˘ odstup pro
podání Ïádostí musí b˘t minimálnû 57 dní.
Pro Ïadatele platí, Ïe celková kumulovaná v˘‰e pod-
por de minimis poskytnut˘ch jednomu pfiíjemci
nesmí v prÛbûhu dvou fiskálních let a v bûÏném fis-
kálním roce pfiesáhnout ekvivalent 200 000 EUR. ●

Dal‰í dotazy naleznete také na stránkách:
www.mpsv.cz/cs/6748.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy – 
oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční
podpora sociální ekonomiky
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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 ČR

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

Číslo 
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



NÁZEV RUBRIKYAVÍZA

Řídicí orgán IOP a Odbor cestovního ruchu MMR ve
spolupráci s Ministerstvem kultury, městem Lito-
myšl a Národním památkovým ústavem připravuje
konferenci, na níž budou odborné veřejnosti před-
staveny jednotlivé projekty realizované v Integ -
 rovaném operačním programu v oblasti  intervence
4.1 Národní podpora cestovního ruchu a 5.1 Ná-
rodní podpora využití potenciálu kulturního dědic-
tví. Jedním z bodů programu bude téma Význam
standardů ve službách cestovního ruchu. S příspěv-
kem o podpoře regionálního cestovního ruchu
 vystoupí i zástupce Regionálního operačního pro-
gramu Severovýchod. Celá akce se skládá z odborné
konference a z prezentačních akcí pro veřejnost. 
Část pro širokou veřejnost bude v duchu hradních
slavností, kde kromě různých stánků s produkty
chráněných dílen či regionálních sdružení budou
vystaveny velkoplošné panely jednotlivých projektů
realizovaných v oblasti podpory kulturního dědictví
a v oblasti cestovního ruchu realizovaných agentu-

Ve dnech 8.–9. října 2010 se na zámku v Litomyšli uskuteční prezentační akce na
téma, jak financování projektů ze strukturálních fondů pomáhá ke zlepšení cestov-
ního ruchu na národní úrovni a jak pomáhá při využití potenciálu kulturního 
dědictví ČR. 

KULTURNÍ EVROPA

rou na podporu cestovního ruchu CzechTourism.
Dále budou distribuovány letáky a publikace týka-
jící se cestovního ruchu a revitalizace památek. So-
botní program slibuje i mobilní artistní show
KdybyKulich, která se žánrově řadí mezi multime-
diální performance. V představení budou použity
prvky moderního cirkusu i nejmodernější hi-tech
technologie, chybět nebude ani projekce. Odpo-
lední program bude plný her, hlavolamů a soutěží.
Které z dětí by odolalo pravé letní koulovačce či
stavění sněhuláků? Toto představení je součástí
projektu „Živá města – živé památky“, rovněž pod-
pořeného z IOP. ●

Více informací, včetně programu, 
naleznete na stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz/kulturni-evropa

■ ■ Informační čtvrtletník  IOP pod lupou je možno zdarma objednat na e-mailové adrese: hladka@ispress.cz


