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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

 
vyhlašuje 

71. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
 

DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

 

 
 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj  

Investiční priorita 
IP 9d:Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií 
místního rozvoje 
 

Specifický cíl 
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

Druh výzvy Průběžná 

Typ výzvy 
Komplementární v rámci vazeb CLLD. 
 

Model hodnocení Jednokolový 
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Upozornění:  
Výzva ŘO IROP bude zpřesněna podmínkami stanovenými ve výzvě příslušné místní akční 
skupiny. Více viz informace uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro 
tuto výzvu.  
 

 
 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 27. 3. 2017, 16:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+ 

5. 4. 2017, 16:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

5. 4. 2017, 16:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

Nejpozději 31. 10. 2022, 14:00 
 
O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO 
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů 
předem prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň 
zveřejněna na webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 
 

Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 
 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 30. 6. 2023 
 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu do této výzvy. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 190 000 000,- Kč 
 
Maximální celková částka dotace z EFRR pro jednotlivé 
MAS bude stanovena podle údajů uvedených ve 
schválených strategiích komunitně vedeného místního 
rozvoje. 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 % 
Státní rozpočet: 0 % 
 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena 
 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 40 mil. Kč 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP


 

Stránka 3 z 6 
 

 

 

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

Forma podpory 

Převod finančních prostředků – ex post financování pro 
příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Dotace – ex-post financování pro ostatní příjemce. 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení 
dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace 
jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně 
nemocných do společnosti. 

Území realizace  

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii CLLD. 
 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou 
vždy nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizace zřizované kraji, 

 organizace zřizované obcemi, 

 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, 

 organizace zakládané kraji, 

 organizace zakládané obcemi, 

 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

 nestátní neziskové organizace, 

 církve, 

 církevní organizace, 

 obchodní společnosti poskytující veřejnou službu 
v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 

 další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Cílová skupina 
Osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich 
rodiny. 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro 
poskytování komunitní péče: 

 Centra duševního zdraví, 

 Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické 
služby, 

 Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí 
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B) Vybavení mobilních komunitních týmů 

 Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních 
týmů  

Indikátory 

5 73 10 – Kapacity poskytovatelů psychiatrické péče vytvořené 
nebo modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické 
péče 
5 73 01 – Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče 
5 78 01 – Počet podpořených mobilních týmů 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 

2. Zadávací a výběrová řízení 

3. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní 
souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva 
nahrazující územní řízení 

4. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného záměru nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení  

5. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo pro ohlášení stavby 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému 
majetku, který je předmětem projektu 

7. Podklady pro hodnocení projektu 

8. Položkový rozpočet stavby 

9. Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních 
služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, v platném 
znění 

10. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky 

11. Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  

12. Vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 

13. Čestné prohlášení o skutečném majiteli  

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 3.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023 

Informace o křížovém 
financování 

Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 
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Provádění změn výzvy 

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel 
výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. 
Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP . 
 
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 
Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o 
podporu, které již žadatelé podali. 
 

Příjmy projektu 
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení,a le 
mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení - tzv. jiné 
peněžní příjmy. 

Forma a způsob podání 
žádosti o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 
 

Odkaz na Obecná a 
Specifická pravidla  

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP 

 

Kontakty pro poskytování informací 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
 
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti 
o podporu v MS2014+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s 
výzvou ŘO IROP. 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop  nebo 
http://www.dotaceEu.cz/irop. 

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména 
administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 

 

Kraj (město) Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Jihočeský kraj 

(České Budějovice) 

Ing. Martina 

Neubauerová  

381 670 020 martina.neubauerova@crr.cz  

iropjihocesky@crr.cz 

Jihomoravský kraj 

(Brno) 

Ing. Roman Výduch  518 770 237 

736 511 131 

roman.vyduch@crr.cz 

iropjihomoravsky@crr.cz 

Karlovarský kraj 

(Karlovy Vary) 

Ing. Jana Klusáková  354 770 229 

736 527 897 

jana.klusakova@crr.cz 

iropkarlovarsky@crr.cz  

Královéhradecký kraj 

(Hradec Králové)  

Ing. Lenka Pytlíková  499 420 613 lenka.pytlikova@crr.cz  

iropkralovehradecky@crr.cz 

Liberecký kraj 

(Liberec) 

Ing. Veronika 

Landová  

606 542 617 veronika.landova@crr.cz 

iropliberecky@crr.cz  

Moravskoslezský kraj 

(Ostrava) 

RNDr. Marek Putala 597 570 924 

602 474 659 

marek.putala@crr.cz 

iropmoravskoslezsky@crr.cz  

Olomoucký kraj 

(Olomouc)  

Mgr. Hana Slováková  582 777 446 

736 513 509 

hana.slovakova@crr.cz 

iropolomoucky@crr.cz  

Pardubický kraj Ing. Andrea 466 026 840 andrea.koblizkova@crr.cz  

http://www.dotaceeu.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/irop
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(Pardubice) Koblížková  iroppardubicky@crr.cz 

Plzeňský kraj 

(Plzeň) 

Mgr. David Jirka  371 870 036 david.jirka@crr.cz  

iropplzensky@crr.cz 

Středočeský kraj 

(Praha) 

Mgr. Lucie Daňková 225 855 271 lucie.dankova@crr.cz 

iropstredocesky@crr.cz  

Ústecký kraj 

(Ústí nad Labem) 

Ing. Petra Salačová  412 870 926 

736 527 896 

petra.salacova@crr.cz  

iropustecky@crr.cz 

Kraj Vysočina 

(Jihlava) 

Ing. Lucie Koumarová 565 775 128 

731 697 986 

lucie.koumarova@crr.cz 

iropvysocina@crr.cz  

Zlínský kraj 

(Zlín) 

Ing. Ludmila Vránová 572 774 426 
736 513 507 

ludmila.vranova@crr.cz 
iropzlinsky@crr.cz 

 
Místní akční skupiny 

Poskytují informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s  výzvou 
MAS. Aktuální kontakty na pracovníky MAS jsou uvedeny ve výzvě MAS. Na stránkách Národní sítě 
MAS ČR http://nsmascr.cz/ jsou uvedeny odkazy na jednotlivé MAS. 
MAS poskytují informace bezplatně. 
 

http://nsmascr.cz/

