
Víte, že 17. února 2009 bylo ze 777 přijatých žádostí o 
podporu v IOP již 234 vybráno k podpoře? Na tyto 
projekty přispěje Evropská unie celkem 2 328 508 334 Kč.

NEWSLETTER
no.iop POD LUP O U 4

Přejeme Vám mnoho štěstí a úspěchů v roce 2009.
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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou, nebo spíše na monitory, čtvrté 
číslo elektronického newsletteru, který by Vás měl 
informovat o aktuálním dění v Integrovaném operačním 
programu, pokud možno srozumitelnou formou zbavenou 
úřednického jazyka.

V tomto čísle se můžete kromě informacích o vyhlášených 
výzvách a připravovaných seminářích dočíst o 
plánovaných záměrech Odboru cestovního ruchu MMR i o  
prvních podpořených projektech v oblasti zdravotnictví.

Centrum pro regionální rozvoj ČR si pro Vás, u příležitosti 
druhé výzvy v oblasti 5.3, připravilo mapu znázorňující 
oblasti České republiky, které na zavádění územně 
analytických podkladů obcí s rozšířenou působností 
využily dotace z IOP.

Řídicí orgán IOP, MMR
Ing. Lumíra Kafková
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Informace o vyhlášených 
výzvách v IOP

Koncem loňského roku byly vyhlášeny 
výzvy pro podávání žádostí v 
prioritních osách:
 :: 1 Modernizace veřejné správy 
 :: 2 Zavádění ICT v územní veřejné 

správě 
 :: 5 Národní podpora územního 

rozvoje 
Veškeré podrobné informace k jejich 
vyhlášení a podmínkám naleznete na 
našich webových stránkách 

.

Konkrétně byly vyhlášeny výzvy pro 
tyto prioritní osy, resp. oblasti 
intervence:
 :: 1. prosince 2008 oblast intervence 

2.1 

“;
 :: 3. prosince 2008 oblast intervence 

1.1 „Rozvoj informační společnosti 
ve veřejné správě”, aktivita a) 
Vytváření, rozvoj a údržba 
celostátních základních a dalších 
relevantních registrů veřejné správy 
včetně systému bezpečného a 
chráněného přístupu, aktivita b) 
Budování komunikační 
infrastruktury veřejné správy, 
aktivita c) Vybudování přístupových 
míst pro komunikaci s informačními 
systémy veřejné správy

 :: 5. 
5.1 "Národní podpora využití 
potenciálu kulturního dědictví", 
aktivita 5.1a) vytváření a 
zefektivňování národních 
metodických center pro vybrané 
oblasti kulturního dědictví a aktivita 
5.1b) realizace vzorových projektů 
obnovy a využití nejvýznamnějších 
součástí nemovitého památkového 
fondu ČR;

 :: 30. ledna 2009 oblast intervence 
5.3 ”Modernizace a rozvoj systému 
tvorby územních politik”, aktivita 
5.3b) Podpora tvorby a aktualizace 
územních plánů obcí s ohledem na 
udržitelný rozvoj území.

www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy

Zavádění ICT v územní veřejné 
správě:”E-Government v obcích - 
Czech POINT 

prosince 2008 oblast intervence 

Představujeme

Prioritní osa 4 Národní podpora 
cestovního ruchu

Záměry odboru cestovního ruchu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
realizované v Integrovaném 
operačním programu

Odbor cestovního ruchu bude v 
příštích letech nositelem několika velmi 
důležitých projektů v Integrovaném 
operačním programu,  který se v 
programovacím období 2007–2013 
stal jediným výrazným finančním 
nástrojem, jehož prostřednictvím bude 
mít možnost Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR realizovat některé 
významné záměry v oblasti cestovního 
ruchu. Jednotlivé záměry vycházejí 
především ze schválené Koncepce 
státní politiky cestovního ruchu v ČR 
na období 2007–2013 a v obecné 
rovině se zaměřují na dvě základní 
oblasti cestovního ruchu – kvalitu 
služeb a statistiku.

Vzhledem k charakteru IOP, 
který je v oblasti cestovního ruchu  - 
Prioritní osa 4 Národní podpora 
cestovního ruchu zaměřen pouze na 
podporu národních a systémových 
intervencí, budou i tyto aktivity 
realizovány v souladu s tímto 
zaměřením. Jednotlivé projekty budou 
ve většině případů představovat 
komplexní řešení v těchto oblastech 
cestovního ruchu na několik let 
dopředu, a proto bude jejich příprava a 
následná realizace vyžadovat značné 
úsilí a zapojení celé řady odborných 
subjektů. Všechny projekty budou 
připravovány přímo odborem 
cestovního ruchu ve spolupráci s 
příslušnými odbornými subjekty a 
následně hodnoceny nezávislými 
hodnotiteli (experty pro danou oblast 
cestovního ruchu) dle již schválených 
hodnotících kritérií. Projekty budou 
předkládány dle jejich aktuální 
připravenosti na základě výzev 
vyhlašovaných řídícím orgánem IOP a 
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také ve vazbě na další aktivity 
realizované z ostatních operačních 
programů tak, aby byla zachována 
vzájemná provázanost jednotlivých 
záměrů ze strukturálních fondů EU a 
odpovídajícím způsobem byly 
naplňovány schválené indikátory IOP.

Projekty zaměřené na kvalitu v 
oblasti cestovního ruchu budou 
realizovány v rámci aktivity b) 
Zavádění a informační podpora 
národních a mezinárodních 
standardů ve službách cestovního 
ruchu, přičemž celkově je na tuto 
oblast podpory alokováno více než 
14,5 mil EUR. Odbor cestovního ruchu 
jako konečný příjemce a jediný 
oprávněný žadatel v této aktivitě bude 
předkladatelem všech projektů. V 
rámci této aktivity budou realizovány 
projekty s cílem zvýšení kvality 
poskytovaných služeb v oblasti 
cestovního ruchu, jež budou  
zaměřené na zavádění standardů a 
následnou certifikaci v různých 
oblastech (ubytování, gastronomie, 
cateringové služby, zařízení wellness, 
služby cestovních kanceláří a 
průvodců, kempy a chatové osady, 
turistické značené stezky, ubytování v 
soukromí, stanice a stezky pro turistiku 
na koni, zavedení národních standardů 
v oblasti udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu atd.). Všechny 
standardy budou vždy tvořeny 
takovým způsobem, aby mohly 
následně být plně implementovány do 
Národního systému kvality služeb v 
oblasti cestovního ruchu, s jehož 
realizací MMR do budoucna počítá. 
Tento systém by měl v budoucnu pod 
jednou značkou zastřešit kvalitu v 
oblasti cestovního ruchu v ČR. Cílem 
MMR ČR je i prostřednictvím této 
aktivity IOP přispět k posílení a aktivní 
roli jednotlivých profesních sdružení, 
které by se do budoucna měly stát 
garanty kvality poskytovaných služeb 
za dané oblasti cestovního ruchu. 
Certifikovaná zařízení a poskytované 
služby budou pro konečného 
spotřebitele představovat záruku 
kvality a určitého standardu 
poskytovaných služeb. 

Projekty zaměřené na statistiku v 
oblasti cestovního ruchu budou 
realizovány v rámci aktivity c) Podpora 
marketingu na národní úrovni a 
tvorby zdrojových databází, přičemž 
celkově je na tuto oblast podpory 
alokováno více než 18,4 mil EUR. Tato 
alokace je však určena rovněž na 
některé významné aktivity agentury 
CzechTourism, která zde bude 
realizovat některé projekty zaměřené 
zejména na statistická šetření sloužící 
pro marketingové účely. Spolu s 
odborem cestovního ruchu jsou 
jedinými oprávněnými žadateli v této 
aktivitě. Odbor cestovního ruchu zde 
bude ve spolupráci především s 
Českým statistickým úřadem 
předkladatelem několika velmi 
důležitých projektů, jež budou 
zaměřené především na rozšíření 
statistických informací o cestovním 
ruchu, a to například v oblasti 
kongresového a incentivního turismu 
nebo statistiky nabízených služeb 
cestovního ruchu. Jedním z 
nejvýznamnějších připravovaných 
projektů v této aktivitě bude projekt 
zaměřený na sbírání informací pro 
potřeby sestavení Satelitního účtu 
cestovního ruchu, který jako jediný 
systém na světě dokáže změřit přínosy 
odvětví cestovního ruchu pro národní 
hospodářství. Zkvalitnění informací a 
statistických dat z oblasti cestovního 
ruchu, jenž bude realizací těchto 
projektů dosaženo bude významným 
nástrojem  pro rozhodování všech 
subjektů (orgány veřejné správy, 

Obrázek namalovaly Pavlína Zanášková (5let), 
Charlotte Cholerová (5let) a Sára Karásková 
(5let) v rámci soutěže „Namaluj projekt”.
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podnikatelé atd.), které v  cestovním 
ruchu působí. 

Odbor cestovního ruchu má 
však významnou roli i v ostatních 
aktivitách Prioritní oblasti č. 4 
Integrovaného operačního programu. 
V aktivitě a) Zavedení národního 
informačního a rezervačního 
systému cestovního ruchu dále 
aktivitě e) Podpora prezentace ČR 
jako destinace cestovního ruchu a 
již zmíněné aktivitě c) bude odbor 
cestovního ruchu sloužit pro projekty 
předkládané agenturou CzechTourism 
jako důležitý subjekt vydávající 
souhlasné stanovisko k předkládaným 
projektům.

Rovněž u aktivity d) Prezentace 
a propagace kulturního a přírodního 
bohatství, kulturního průmyslu a 
služeb s využitím pro cestovní ruch 
na národní úrovni, která je jako jediná 
určena pro další subjekty z oblasti 
cestovního ruchu s celorepublikovou 
působností (nestatní neziskové 
organizace a zájmová sdružení 
právnických osob), bude odbor 
cestovního ruchu na základě 
aktuálního zaměření marketingových 
aktivit agentury CzechTourism přesně 
specifikovat zaměření jednotlivých 
výzev pro tuto oblast a následně se 
bude podílet na hodnocení a výběru 
těch nejkvalitněji připravených 
projektů. Realizace těchto  projektů 
přispěje zejména ke zvýšení 
návštěvnosti České republiky jako 
destinace cestovního ruchu, z čehož 
bude mít  přínos celé spektrum 
subjektů, které v oblasti cestovního 
ruchu na různých úrovních působí 
(ubytovací zařízení, stravovací 
zařízení, průvodci, cestovní kanceláře, 
kulturní památky, organizace 
cestovního ruchu  atd.).

Cílem odboru cestovního ruchu 
je efektivní využití finančních 
prostředku alokovaných pro potřeby 
cestovního ruchu v IOP a příprava 
několika významných projektů, jejichž 
realizace v blízké budoucnosti přispěje 
k rozvoji cestovního ruchu v daných 
oblastech. 

První podpořené projekty v oblasti 
zdravotnictví

V první výzvě Ministerstva 
zdravotnictví bylo vybráno k 
financování 24 projektů v hodnotě 
téměř dvou miliard korun, které 
budou financovány z Integrovaného 
operačního programu. 

Dne 22. ledna 2009 se na Ministerstvu 
zdravotnictví uskutečnila výběrová 
komise, která doporučila k financování 
24 projektů v celkovém finančním 
objemu 1 946 033 000 Kč, z něhož 85 
% bude financováno z Evropské unie, 
přesněji z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a zbylých 15 % ze 
státního rozpočtu České republiky. 
Jedná se o projekty, které byly podány 
do první výzvy Ministerstva 
zdravotnictví, v rámci oblasti 
intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví Integrovaného 
operačního programu. Tyto projekty 
jsou zaměřeny na modernizaci a 
obnovu technického a přístrojového 
vybavení traumatologických a 
onkologických center při fakultních a 
krajských nemocnicích, které nesplňují 
současné standardy bezpečnosti 
provozu a standardních parametrů 
kvality péče. Projekty budou zahájeny 
v roce 2009 a měly by být v tomto roce 
také dokončeny. 

Ministerstvo zdravotnictví 
prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu bude poprvé 
systémově a celoplošně financovat 
vysoce specializovanou 
traumatologickou a komplexní 
onkologickou péči. V oblasti 
traumatologie Ministerstvo 
zdravotnictví garantuje všem občanům 
standardizované vybavení 
traumacenter, konkrétně urgentního 
příjmu a operačních sálů, dostatečnou 
lůžkovou kapacitu a komplexní 
návaznou lékařskou péči. V oblasti 
onkologické péče Ministerstvo 
zdravotnictví koncentruje nejdražší 
superspecializovanou onkologickou 
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péči do komplexních center, která 
vybaví moderní diagnostickou a 
terapeutickou zdravotní technikou, aby 
mohla zajistit kvalitní péči na vysoké 
úrovni. 

Obrázek namalovala Patricie Berglová (14let) 

A jak celý proces hodnocení probíhal? 
Všechno začalo tím, že 7. května 2008 
byla vyhlášena výzva k předložení 
žádostí o poskytnutí dotace a 
následně odbor evropských fondů 
(který figuruje v roli zprostředkujícího 
subjektu na Ministerstvu zdravotnictví) 
zajistil pro případné žadatele celkem 
dva semináře v Českém Krumlově a v 
Ostravě. Na těchto seminářích se 
žadatelé dozvěděli základní informace 
o tom, jak vyplnit projektovou žádost, 
jaký bude postup hodnocení a navázali 
kontakty s pracovníky odboru 
evropských fondů. Dále žadatelé 
využívali konzultací, ať již 
telefonických, emailových nebo 
osobních návštěv, u pracovníků 
odboru evropských fondů.

Do této první výzvy, která byla 
uzavřená 22. července 2008, bylo 
předloženo 34 žádostí. Následně bylo 
pracovníky odboru evropských fondů 
provedeno základní hodnocení všech 
žádostí, které spočívalo v kontrole 
přijatelnosti (zda-li žádost splňuje 
podmínky programu a výzvy, na 
základě tohoto hodnocení byla jedna 
žádost vyřazena) a byla posouzena 
kritéria formálních náležitostí (např. 
zda-li žádost obsahuje všechny 
povinné přílohy a v daných počtech 
kopií aj.). V případě nejasností 

v rámci soutěže „Namaluj projekt”.

pracovníci oddělení projektového 
řízení při odboru evropských fondů s 
žadateli komunikovali a některé 
nedostatky, pokud to bylo možné, 
vyjasnili a opravili. 

Všechny žádosti (tj. 33), které 
prošly těmito etapami hodnocení, byly 
poté ohodnoceny externími hodnotiteli 
(každou žádost ohodnotili dva experti), 
a to podle výběrových kritérií již dříve 
schválených Monitorovacím výborem 
IOP. Dne 1. září 2008 pak následovalo 
jednání Hodnotící komise, která 
stanovila výsledné bodové hodnocení 
projektových žádostí s ohledem na 
bodové hodnocení jednotlivých 
hodnotitelů a navrhla případné úpravy 
v projektech (z hlediska věcné i 
finanční stránky).

U všech žádostí byly poté 
provedeny analýzy rizik, přičemž 
žádný projekt nevyšel jako rizikový, tj. 
pracovníci odboru evropských fondů 
nebyli povinni vykonat veřejnosprávní 
kontrolu. Pracovníci Ministerstva 
zdravotnictví však využili z důvodů 
nezkušenosti žadatelů se 
strukturálními fondy Evropské unie a z 
důvodu ověření skutečného stavu se 
stavem uvedeným v žádosti tzv. 
monitorovací návštěvy. Tyto 
monitorovací návštěvy byly 
uskutečněny u všech 33 projektů a aby 
byly pokryty všechny kontrolované 
oblasti, účastnilo se jich vždy několik 
pracovníků, kteří zároveň s žadateli 
konzultovali případné nejasnosti a v 
kostce jim vysvětlili další postup 
výběru projektů. 

Finální rozhodnutí o výběru však 
provedla  výběrová komise dne 22. 
ledna 2009. Ta k financování 
doporučila 24 žádostí a 9 žádostí 
nedoporučila. 

A co bude nyní následovat? S žadateli 
projektů budou doladěny případné 
změny, které navrhla hodnotící či 
výběrová komise, poté bude vydán 
Registrační list a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a projekty budou 
následně zahájeny. Odbor evropských 
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fondů dále předpokládá v nejbližší 
době realizaci seminářů pro příjemce, 
aby jim ulehčil následnou realizaci 
jejich projektů a upozornil na některé 
složitější administrativní záležitosti
Pokud byste měli zájem o bližší a 
aktuální informace, prosím sledujte 
internetové stránky , 
sekce „Evropské fondy“ a případně 
kontaktujte pracovníky odboru 
evropských fondů.

Projekty vytvářející příjmy

Stručná informace ke změně 
Obecného nařízení z 18. 12. 2008, 
které stanoví, že metoda výpočtu 
finanční mezery u projektů 
vytvářejících příjem se vztahuje na 
projekty, jejichž celkové náklady 
přesahují 1 000 000 EUR.

Článek 55 Obecného nařízení stanoví, 
že řídící orgán objektivně odhaduje 
příjmy u operací zahrnující investice do 
infrastruktury, za jejíž používání se 
účtují poplatky hrazené přímo uživateli, 
nebo u jakýchkoli operací zahrnujících 
prodej nebo pronájem pozemků či 
budov nebo jakákoli jiné poskytování 
služeb za úplatu. Metodou používanou 
pro zohlednění čistých příjmů při 
stanovení příspěvku EU je výpočet 
finanční mezery. Cílem je zohlednit 
očekávanou výnosnost projektů. Je 
stanoveno, že způsobilé výdaje 
nepřevýší současnou hodnotu 
investičních nákladů po odečtení 
současné hodnoty čistého cash flow z 
investice za konkrétní referenční 
období. Metoda finanční mezery je 
tedy definovaná jako rozdíl mezi 
diskontovanými investičními náklady a 
diskontovanými čistými příjmy. 
Diskontovaná sazba činí 5 %. U 
projektů vytvářejících příjmy do 200 
000 EUR umožňovalo Obecné 
nařízení v čl. 55 v odst. 5 

www.mzcr.cz

zjednodušený výpočet: „Aniž jsou 
dotčeny povinnosti členských států 
podle čl. 70 odst. 1, mohou členské 
státy pro monitorování příjmů 
vytvořených při operacích, jejichž 
celkové náklady nepřesahují 200 000 
EUR, přijmout postupy úměrné 
dotyčným částkám.“ 
Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze 
dne 18. prosince 2008, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1083/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti, pokud jde o projekty 
vytvářející příjmy, uvádí:

Článek 1
V článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 
se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5. Odstavce 1 až 4 se použijí pouze na 
operace spolufinancované Evropským 
fondem pro regionální rozvoj nebo 
Fondem soudržnosti, jejichž celkové 
náklady přesahují 1 000 000 EUR.“

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
Použije se ode dne 1. srpna 2006 na 
všechny operace, které přijímají pomoc 
ze strukturálních fondů nebo z Fondu 
soudržnosti v průběhu programového 
období 2007–2013.

Odkaz na webovou stránku:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0019
:0019:CS:PDF 
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Novinky Smart Adminstration

Dne 13. února 2009 Poslanecká 
sněmovna schválila návrhy zákona 
o základních registrech.

Zákon vymezuje obsah základních 
registrů a informačního systému 
územní identifikace a stanoví práva a 
povinnosti, které souvisejí s jejich 
vytvářením, užíváním a provozem.
Zřizuje Správu základních registrů, 
správní úřad podřízený ministerstvu 
vnitra. Úřad zajišťuje provoz a 
bezpečnost informačního systému 
základních registrů a zpřístupnění 
referenčních údajů z registrů.

I. Základní registr obyvatel 

II. Základní registr právnických 
osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci 

III. Základní registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí 

 

IV. Základní registr agend orgánů 
veřejné moci a některých práv a 
povinností 

 

- správcem registru obyvatel je 
ministerstvo vnitra.

- správce registru osob je Český 
statistický úřad.

- registr je veřejným seznamem. Jeho 
správcem je Český úřad zeměměřický 
a katastrální.

- správcem registru práv a povinností 
je ministerstvo vnitra.

Obrázek „Multifunkční informační centrum” 
namalovala Zuzana Škutová (10 let) v rámci 
soutěže „Namaluj projekt”.

Identifikátory fyzických osob
 
Agendový identifikátor fyzické 
osoby - je neveřejný identifikátor, který 
je jednoznačně přiřazen záznamu o 
fyzické osobě; je odvozen ze 
zdrojového identifikátoru fyzické osoby 
a kódu agendy a je užíván výlučně k 
jednoznačnému určení fyzické osoby 
pro účely výkonu agendy, pro kterou 
byl přidělen. Nelze z něj odvodit 
zdrojový identifikátor fyzické osoby ani 
osobní nebo jiné údaje o fyzické 
osobě, jíž byl přiřazen.

Zdrojový identifikátor fyzické osoby 
- je neveřejný identifikátor, který je 
veden a používán výhradně v 
agendovém informačním systému 
evidence zdrojových identifikátorů 
fyzických osob. Nelze z něj dovodit 
osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, 
jíž byl přiřazen.
Využívání referenčních údajů 
základního registru  
 :: Údaje v registru využívá orgán 
veřejné moci při své činnosti v rozsahu 
daném oprávněním, a to aniž by 
ověřoval jejich správnost.  
 :: Orgán veřejné moci získává údaje 
vedené v základním registru nebo je 
do něj zapisuje výhradně 
prostřednictvím agendového 
informačního systému; jeho přístup k 
údajům je zajišťován službou 
informačního systému základních 
registrů.
 :: Fyzická osoba získává údaje, které 
jsou o ní vedeny v základních 
registrech, po ověření totožnosti 
občanským průkazem umožňujícím 
elektronickou identifikaci.

Další informace najdete na stránkách 
Ministerstva vnitra pod sekcí 
eGovernment, respektive eGon. 

 www.mvcr.cz

7

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu                                                    2009březen 



Informace o seminářích 

Ministerstvo vnitra

MV připravilo dne  
workshop pro potenciální žadatele o 
podporu ze strukturálních fondů v 
prioritních osách 1 Modernizace 
veřejné správy a 2 Zavádění ICT v 
územní veřejné správě z 
Integrovaného operačního programu a 
č. 4.1. Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti veřejné správy z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
Workshop byl určen pro obce s 
matričními úřady a jimi zřizované 
organizace, krajské úřady a jimi 
zřizované organizace, svazky obcí.   

Úlohou workshopubyla oboustranná 
výměna informací a to zejména:
 
 :: o aktuálních výzvách pro 
strategické projekty v oblastech 
podpory: 
č. 1a) a 1b) Modernizace veřejné 
správy v Integrovaném operačním 
programu - prezentace o projektech 
pro naplnění cílů eGovernmentu, 
č. 4.1 Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti veřejné správy v 
Operačním programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost

 :: o zkušenostech z vyhlášených 
výzev pro územní samosprávy: 
č. 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné 
správě Integrovaného operačního 
programu, 
č. 4.1 Posilování institucionální 
kapacity a efektivnosti veřejné správy 
Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost,

 :: o přípravě dalších výzev v 1. 
pololetí 2009. 

26. února 2009

Ministerstvo kultury

MK pořádá dne 18. března 2009 v 
souvislosti s vyhlášením 1. kontinuální 
výzvy k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory seminář pro žadatele v oblasti 
intervence 5.1 Národní podpora 
využití potenciálu kulturního 
dědictví.
Více informací na 

Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR pořádá 30. března 2009 seminář 
pro žadatele v oblasti intervence 5.3 
Modernizace a rozvoj systémů tvorby 
územních politik v rámci aktivity 
zaměřené  na podporu tvorby a 
aktualizace územních plánů obcí s 
ohledem na udržitelný rozvoj území. 
Při této příležitosti vydá MMR leták se 
základními informacemi o oblasti 
intervence 5.3, územním plánování a 
vyhlášených výzvách. 
Registrační formulář i program 
semináře najdete na 

 

www.mkcr.cz/iop

www.strukturalni-
fondy.cz/iop/seminare-5-3
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Kontakty

Obecné informace o IOP

Odbor řízení operačních programů
Staroměstské námětí 6
110 15 Praha 1

 

Zprostředkující subjekty IOP

Ministerstvo vnitra

Oblast intervence:
1.1  Modernizace veřejné správy
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné 
správě
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik
Ing. Jitka Cenková:

Ing. Ladislav Kolařík

Kontaktní osoba pro Czech POINT
Ing. Zuzana Horáková

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oblast intervence:
3.1  Služby v oblasti sociální integrace
Mgr. Kateřina Bohatcová:

Oblast intervence:
3.3  Služby v oblasti zaměstnanosti
Ing. Ivana Projsová:

Ministerstvo zdravotnictví

Oblast intervence:
3.2  Služby v oblasti veřejného zdraví
Ing. Petra Živcová:

iop@mmr.cz

cenkova@mvcr.cz

ladislav.kolarik@mvcr.cz

zuzana.horakova@mvcr.cz

katerina.bohatcova@mpsv.cz

ivana.projsova@mpsv.cz

petra.zivcova@mzcr.cz

Ministerstvo kultury

Oblast intervence:
5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví
Ing. Martin Hiršal:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Oblast intervence:
4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Ing. Daniela Zachystalová:

Oblast intervence:
5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích
Hana Pejpalová:

Oblast intervence:
5.3. Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik
Ing. Eva Fialová:

Centrum pro regionální rozvoj

Ing. Jana Břicháčková:

iop@mkcr.cz

daniela.zachystalova@mmr.cz

hana.pejpalova@mmr.cz

eva.fialova@mmr.cz

brichackova@crr.cz
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