2 / 2016

ZPRAVODAJ

IROP
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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MILÍ
ČTENÁŘI,

projekt máte v realizaci. Přehled

Monitorovacího výboru IROP, výzvy

aktuálních kontaktů na všechny

chystané na 3. čtvrtletí letošního roku

pobočky Centra pro regionální rozvoj

a stručnou informaci k plánované

České republiky naleznete v závěru

konferenci k podpoře zateplování

každého vydání Zpravodaje IROP.

bytových domů v ČR, která se bude

s probíhajícími prázdninami vám

Hlavním tématem druhého vydání

konat na podzim letošního roku.

přinášíme druhé číslo Zpravodaje IROP,

Zpravodaje IROP je specifický cíl 3.2 na

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na

zaměřeného tentokrát zejména na

podporu rozvoje eGovernmentu, ve

spolupráci!

eGovernment. Prázdniny jsou časem

kterém je aktuálně vyhlášeno 6

odpočinku a dovolených, ale já Vám

průběžných výzev. Jednotlivé výzvy

mohu slíbit, že neznamenají snížení

vám představujeme na následující

aktivity Řídicího orgánu IROP ani

stránce. K tomuto tématu se dozvíte

Centra pro regionální rozvoj České

více informací v rozhovoru s ředitelem

republiky. Čeká nás hodně práce,

Řídicího orgánu IROP, Rostislavem

abychom dosáhli příznivé vlny, po které

Mazalem, na str. 6 – 7.

bychom zdárně dopluli až na konec

Druhým tématem aktuálního čísla

programového období. Uvědomujeme

Zpravodaje IROP je podpora územního

si, že při přípravě nebo realizaci

rozvoje pro obce s rozšířenou působ-

projektů můžete narazit na různé

ností. Ve specifickém cíli 3.3 jsou

problémy. Rádi bychom Vám pomohli

momentálně vyhlášeny tři průběžné

problémům předcházet, a pokud se jim

výzvy, ve kterých je možné předkládat

nevyhnete, tak je konstruktivně řešit.

žádosti o podporu do 31. března 2017.

Z toho důvodu bych vás rád vyzval,

Více se dočtete na straně 8.

abyste se s dotazy nebo nejasnostmi

V dalších tématech vám předkládáme

obraceli na naše konzultační pracovníky

aktuální informace k integrovaným

nebo manažery projektu, pokud svůj

nástrojům, závěry z 5. zasedání

Zdeněk Semorád
Náměstek pro řízení sekce
evropských programů
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ZAOSTŘENO NA
eGOVERNMENT
Jedním z cílů Integrovaného regionál-

propojení a sdílení informací a dat,

infrastruktury a datových center pro

ního operačního programu (IROP) za

dokončení elektronizace agend veřejné

potřeby veřejné správy. Řídicí orgán

přispění Evropských strukturálních

správy a zavedení úplného elektronic-

IROP vyhlásil několik průběžných výzev,

a investičních fondů (ESIF) je dosáh-

kého podání. Mezi další klíčové oblasti

ve kterých je možné předkládat žádosti

nout vysoké kvality služeb veřejné

patří zajištění specifických informačních

o podporu. Pojďme si je nyní představit.

správy a samosprávy prostřednictvím

a komunikačních systémů, funkční

VÝZVA Č. 4
AKTIVITY VEDOUCÍ
K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Podporovány jsou například projekty

ní referenčních údajů v základních

na vytvoření podpůrných služeb pro

registrech. Oprávněnými žadateli jsou

úplné elektronické podání a na vytvo-

organizační složky státu, příspěvkové

ření samoobslužných míst, pro úplné

organizace organizačních složek státu,

elektronické podání. Další projekty lze

státní organizace, státní podniky, kraje,

zaměřit na implementaci identifikačních

obce (kromě Prahy a jejích částí)

prostředků pro využívání služeb eGo-

a organizace zřizované nebo zakládané

vernmentu prostřednictvím kontaktních

kraji nebo obcemi. Žádosti o podporu je

míst nebo na vytvoření bezpečného

možné předkládat do 30. 6. 2017. Více

mechanismu poskytování a využívá-

informací naleznete zde.

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
23%

2
2

77%

0
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VÝZVA Č. 10
KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOST

Ve výzvě jsou podporovány projekty

sběr a vyhodnocení kybernetických

na zvýšení odolnosti významných

bezpečnostních událostí, bezpečnost

informačních systémů a kritické infor-

průmyslových a řídicích systémů.

mační infrastruktury veřejné správy

Oprávněnými žadateli jsou organizační

proti kybernetickým hrozbám. Budou

složky státu a jejich příspěvkové organi-

podporovány například tyto aktivi-

zace, státní organizace, státní podniky,

ty: fyzická bezpečnost, nástroje pro

kraje, obce (kromě Prahy a jejích částí)

ochranu integrity komunikačních sítí,

a organizace zřizované nebo zakládané

nástroje pro ověřování identity uživa-

kraji nebo obcemi. Žádosti o podporu je

telů, nástroje pro řízení přístupových

možné předkládat do 30. 5. 2017. Více

oprávnění, nástroje pro ochranu před

informací naleznete zde.

škodlivým kódem, nástroje pro detekci,

Stav alokace výzvy k 10. 7. 2016
0
0

0

100%

VÝZVA Č. 17
E-LEGISLATIVA
A E-SBÍRKA, NÁRODNÍ
DIGITÁLNÍ ARCHIV

Výzva se týká vytvoření elektronického

ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny

systému sbírky zákonů, mezinárodních

a Kanceláře Senátu, přímo navazujících

smluv a elektronického legislativního

na výstavbu systému e-Sbírka a e‑Le-

procesu (systém e-Sbírka a e-Legis-

gislativa, a rozvoj Národního digitálního

lativa). Cílem je vytvoření ověřeného

archivu. Oprávněnými žadateli jsou

a hluboce strukturovaného datového

organizační složky státu: Ministerstvo

zdroje informací o právních předpisech,

vnitra ČR, Národní archiv, Úřad vlády

mezinárodních smlouvách

ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny

a dalších souvisejících dokumentech

a Kancelář Senátu. Žádosti o podporu

a jejich vazbách na právo EU pro sys-

je možné předkládat do 31. 12. 2016.

tém e‑Sbírka a e-Legislativa, přizpůso-

Více informací naleznete zde.

bení informačních systémů Úřadu vlády

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
7%
1
1

93%

0
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VÝZVA Č. 23 A Č. 28
SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. A II.

V obou výzvách je možné získat finanč-

systémů. Oprávněnými žadateli jsou

ní prostředky na rozvoj, modernizaci

ve výzvě č. 23 organizační složky státu

a zvýšení dostupnosti komunikačních

a jejich příspěvkové organizace, státní

a informačních systémů a infrastruktury,

organizace, státní podniky a ve výzvě

na budování, rozvoj a modernizaci ná-

č. 28 kraje a obce (kromě Prahy a jejích

rodních datových center a komunikační

částí) a organizace zřizované nebo

infrastruktury pro nově pořízené nebo

zakládané kraji nebo obcemi. Žádosti

modernizované informační systémy, na

o podporu je možné předkládat ve

vytváření nových informačních systémů

výzvě č. 23 do 31. 12. 2017, více informací

v souvislosti s centry sdílených služeb

naleznete zde, a ve výzvě č. 28 do

a na vytváření nových a modernizace

27. 12. 2017, více informací naleznete

stávajících podpůrných informačních

zde.

0
0

100%

0

0
0

100%

0
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VÝZVA Č. 26
EGOVERNMENT I. - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. A II.

Podporované aktivity musí vycházet

a ekvivalence dokumentů (eIDAS).

z jednoho z následujících projektových

Oprávněnými žadateli jsou stejné typy

okruhů implementačního plánu č. 3

institucí, jako ve výzvě č. 10. Žádost

Strategického rámce rozvoje veřejné

o podporu je možné předkládat do

správy: eCulture, eEducation, eHealth,

29. 12. 2016. Více informací naleznete

eJustice, sociální služby, pojištění, dáv-

zde.

ky, výběr daní a pojištění, Elektronická
identita nebo Elektronické doručování

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
0
0

0

100%

DALŠÍ INFORMACE…
Další možností, jak získat potřebné
informace, je účast na seminářích pro
žadatele, proto doporučujeme sledovat
na webových stránkách

www.dotaceEU.cz/IROP kalendář akcí

z výzev IROP na podporu eGovernmen-

a na seminář se přihlásit. Detailnější

tu, doporučujeme seznámit se

informace podají kontaktní pracovníci

s desaterem dobré praxe z horizontál-

Centra pro regionální rozvoj České

ního auditu ICT projektů IOP, které je

republiky, seznam naleznete zde. Pokud

uveřejněno zde.

se chystáte podávat projekt do některé

NAŠÍM CÍLEM JE MAXIMÁLNÍ ROZVOJ
ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY
V ČESKÉ REPUBLICE
Na rozvoj eGovernmentu je v IROP

Velké infrastrukturní projekty (např.

tzv. významných informačních systémů

připraveno celkem 330 mil. EUR.

základní registry, datové schránky,

a kritické informační infrastruktury.

O rozhovor na téma cíle a očekávání, ale

CzechPoint, jednotný informační sys-

Nové projekty v ČR výrazně potřebuje-

i o aktuálních problémech v souvislosti

tém pro všechny tři složky IZS), financo-

me, neboť v žebříčku elektronizace ev-

se specifickým cílem 3.2, jsme požádali

vané z Integrovaného operačního pro-

ropských zemí se poslední dobou spíše

ředitele Řídicího orgánu IROP Rostisla-

gramu v období 2007-2013, vytvořily

propadáme. Navíc občané, podnikatelé

va Mazala.

vhodné prostředí pro realizaci projektů

i veřejná správa očekávají, že půjdeme

v novém období. Díky tomu se v IROP

ještě dále a to, co funguje třeba pilotně

zaměřujeme především na vytváření

na jednom resortu, v jednom kraji, nebo

nových inovativních informačních

městě, že bude fungovat i jinde.

Jaký byl výchozí stav procesu elektronizace veřejné správy v České
republice před spuštěním průběžných
výzev v IROP?

systémů a kybernetickému zabezpečení
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V IROP je na zvyšování efektivity

přiblížit podmínky výzev reálné potřebě

a transparentnosti veřejné správy

žadatelů. Na druhou stranu nás trápí

alokováno celkem 330 mil. EUR. Jaké

nedostatek projektů, které by žada-

úrovně elektronizace veřejné správy

telé podávali do vyhlášených výzev.

je možné těmito prostředky dosáh-

Samozřejmě žadatelům poskytujeme

nout?

konzultační servis, v poslední době

Téměř 10 miliard korun je opravdu

mám ovšem pocit, že především na

významný finanční objem, za který je

resortní úrovni příprava projektů značně

možné se v žebříčku posunout až do

vázne. O něco lepší je situace v krajích

první evropské desítky nebo možná

a v obcích, kde, jak doufám, můžeme

pětky. Každopádně to není jen o finanč-

v blízké době očekávat příliv kvalitních

ních prostředcích z IROP. Problém je

projektových záměrů. Výzvy pro obce

především v konkrétní vizi, kam bychom

a kraje jsme v oblasti v eGovernmentu

se v oblasti elektronizace veřejné správy

vyhlásili v březnu, respektive, v dubnu

měli ubírat. Máme sice zpracovaný širší

2016 – jedná se o výzvy č. 26 – eGover-

rámec – tzv. Strategický rámec rozvoje

nment I. a č. 28 – Specifické informační

veřejné správy z Ministerstva vnitra

a komunikační systémy a infrastruktura

ČR, ale resorty zaostávají v přípravě

II. Druhým typem problému, který sle-

svých užších strategií a hlavně přípravě

dujeme, je deziluze a nechuť žadatelů

konkrétních projektů. Přitom často stačí

využívat fondy EU v eGovernmentu

jen inspirovat se v zahraničí.

s ohledem na negativní zkušenosti,

Kde silné a slabé stránky vidíte
v dosavadním vývoji před spuštěním
výzev IROP?
Silnou stránkou je poměrně slušně
vybudovaná základní komunikační infrastruktura státu, která byla mimo jiné
spolufinancována z IOP. Slabé stránky
jsem zmínil v předchozí odpovědi –
kromě nepřipravenosti na strategické
úrovni zaostáváme i v připravenosti
legislativní. Rovněž je problémem
nedostatek lidských zdrojů ve veřejné
správě, především v oblasti IT, kybernetické bezpečnosti a projektového řízení.
Ale to je koneckonců současný problém
celé státní správy. Ani společnosti,
zabývající se IT, se nemohou vyvíjet,
jak by chtěly. I když kapitálu mají dost,
trpí nedostatkem odborně špičkové
kapacity.
Jaké jsou největší problémy, s kterými
se aktuálně Řídicí orgán IROP
v souvislosti s eGovernmentem
potýká?
ŘO IROP nemá problém s expertní
kapacitou při přípravě výzev. Rovněž se
podařilo ustanovit kvalitní platformu se
zástupci AK ČR, SMOČR, MVČR, NBÚ,
kteří se na přípravě výzev podíleli
a praktickými radami pomohli co nejvíc

tronizace, ale i kybernetického zabezpečení veřejné správy připravit
a realizovat. Nakoupit nové servery není
takový problém, ale vymyslet informační systém, nebo jeho rozšíření tak, aby
lidem ušetřil čas a peníze, je poměrně
náročné.

které si prožili s kontrolními a auditními

Jaké výzvy plánujete vyhlásit v nej-

orgány v minulém období. Ať už jde

bližší době a na co konkrétně budou

o korekce za chyby v tendrech, váznutí

zaměřené?

šetření na ÚOHS, komplikace při rozvoji

V SC 3.2 jsme vyhlásili v podstatě kom-

stávajících systému bez režimu zadává-

pletní portfolio výzev. Některá témata

ní tendrů formou JŘBÚ. Máme zpětnou

jsme si nechali na rok 2017 – např.

vazbu hlavně od finančně silnějších

otevřená data, prostorová data (GIS)

příjemců, že si raději systém zaplatí ze

nebo elektronizaci veřejných zakázek.

svého a vytendrují si jej, jak potřebují.

To vyplynulo hlavně z doporučení Rady

Nevzdáváme to a připravili jsme mimo

vlády pro informační společnost (RVIS).

jiné i desatero dobré a špatné praxe
z kontrol a auditů, které na ICT projektech probíhaly v minulém období
a které jsme zveřejnili zde. Někdy jsou
to až triviální věci, ale jejich nerespektování dovede při kontrolách a auditu
notně zavařit jak příjemci dotace, tak
i nám, když se mu poté snažíme pomoci.

Je něco, na co byste chtěl upozornit
instituce, které se chystají podat
žádost o podporu?
Je třeba projektové záměry co nejdříve
připravit a podat, aby byl dostatek času
na tendrování a samotnou realizaci. Ze
zkušeností víme, že především v oblasti
veřejných zakázek se mohou projekty
eGovernmentu na delší dobu pozdr-

Mají potencionální žadatelé o výzvy

žet, zejména kvůli častým stížnostem,

na rozvoj elektronizace veřejné správy

které neúspěšní dodavatelé podávají na

zájem? Kolik očekáváte projektů?

ÚOHS. Zároveň je mnoho projektových

Zájem o konzultace je velký, ale žadate-

záměrů před registrací v MS 2014+,

lé často potřebují jen vyměnit zastaralý

takže značná část alokace bude zřejmě

HW nebo SW, což ovšem

do konce letošního roku rezervována

z IROP nefinancujeme. Evropské dotace

pro projekty, které úspěšně projdou

jsou určené k financování inovativních

procesem hodnocení. Na později po-

projektů, které mají nastartovat změny

dané projekty by se tedy už nemuselo

a kvalitativně posunout eGovernment

dostat, podobně jako se nám to stalo

na vyšší úroveň. Největším problémem

nyní u výzvy na techniku pro integrova-

je tyto inovativní projekty v oblasti elek-

ný záchranný systém.
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VÝZVY NA PODPORU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRO OBCE
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
V IROP jsou vyhlášené tři průběžné

první pohled je na uzávěrku dost času,

zajistit s mírou podpory 90 % (85 % Ev-

výzvy na podporu územního rozvoje

přesto vybízíme žadatele, aby neotáleli

ropský fond pro regionální rozvoj a 5 %

obcí s rozšířenou působností, ve kterých

s přípravou projektů a neodkládali práci

státní rozpočet) financování územních

končí lhůta pro předkládání žádostí

na později. V uvedených výzvách si

studií a územních a regulačních plánů.

o podporu shodně 31. března 2017. Na

mohou obce s rozšířenou působností

VÝZVA Č. 2
ÚZEMNÍ PLÁNY

Oprávněnými žadateli jsou obce s roz-

intervence 5.3 Integrovaného operační-

šířenou působností a místem realizace

ho programu, jestliže dosud neuběhla

je území obce s rozšířenou působností.

pětiletá doba od ukončení realizace

Je možné žádat o dotaci na zpracování

projektu. Tato podmínka se nevztahuje

územních plánů nebo na zpracování je-

na zpracování změn územních plánů.

jich změn. Změny územních plánů musí

Minimální výše celkových způsobilých

vyplývat z územní studie zaměřené na

výdajů je 300 000 Kč na pořízení

veřejnou infrastrukturu či řešení krajiny.

územního plánu a 250 000 Kč na změnu

Nemohou být podpořeny nové územní

územního plánu. Maximální výše celko-

plány obcí s rozšířenou působností, které

vých způsobilých výdajů není stanovena.

měly územní plán financovaný z oblasti

Více informací naleznete zde.

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
2%
8
5

98%

3
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VÝZVA Č. 3
REGULAČNÍ PLÁNY

Oprávněnými žadateli jsou obce s roz-

hrazují územní rozhodnutí. Minimální

šířenou působností a místem realizace

výše celkových způsobilých výdajů je

je území obce s rozšířenou působností.

200 000 Kč. Maximální výše celkových

Podporovanou aktivitou je zpracování

způsobilých výdajů není stanovena.

regulačních plánů pořizovaných

Více informací naleznete zde.

z vlastního podnětu obce, které nena-

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
0
0

0

100%

VÝZVA Č. 9
ÚZEMNÍ STUDIE

Oprávněnými žadateli jsou obce

záměry PÚR a územní studie veřejného

s rozšířenou působností a místem re-

prostranství. Tyto tři typy územních

alizace projektu může být celý správní

studií lze zpracovávat pro území celého

obvod obce s rozšířenou působností.

správního obvodu ORP anebo pro jeho

Podporovanou aktivitou je zpracování

část. Podporovanou aktivitou je také

územních studií podle stavebního zá-

zpracování územních studií krajiny, kte-

kona. Konkrétně zpracování územních

ré musí komplexně řešit problematiku

studií veřejné technické infrastruktury

krajiny celého správního obvodu ORP.

ve vazbě na TEN-E nebo na záměry

Minimální výše celkových způsobilých

Politiky územního rozvoje ČR (PÚR),

výdajů je 200 000 Kč. Maximální výše

územní studie veřejné dopravní infra-

celkových způsobilých výdajů není sta-

struktury ve vazbě na TEN-T nebo na

novena. Více informací naleznete zde.

Stav alokace výzvy k 15. 7. 2016
1%
7
3

99%

2

10

INTEGROVANÉ NÁSTROJE:
AKTUÁLNÍ STAV A VÝVOJ
Jednou z priorit Řídicího orgánu IROP

umožňuje koordinaci navzájem prová-

póly růstu s přirozeným spádovým úze-

v roce 2016 je vyhlašování výzev nosite-

zaných a územně zacílených intervencí,

mím. IPRÚ postihují problémy a potřeby

lů integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ

financovaných z různých operačních

vymezeného území a cíle a priority

a CLLD. Nositelé integrovaných nástro-

programů. Řešená území představují

z nich vycházející. IPRÚ se budou reali-

jů, tedy příslušná města či MAS, pro své

sídelní aglomerace a jejich spádové

zovat v šesti městech: Jihlava, Karlovy

území zpracovaly integrované strategie

území, vymezené na základě funkčních

Vary, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec-Jab-

a stanovily priority rozvoje území, které

vazeb. Jedná se o sedm aglomerací:

lonec nad Nisou a České Budějovice.

mají být financovány ze zdrojů operač-

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a jejich

ních programů.

funkční zázemí, Hradecko-pardubická

Než shrneme aktuální stav schvalování

aglomerace, Ústecko-chomutovská

integrovaných strategií a podepisování

aglomerace a Olomoucká aglomerace.

KOMUNITNĚ VEDENÝ
MÍSTNÍ ROZVOJ

delegačních dohod se zprostředkujícími

Magistrát hlavního města Prahy a ma-

Komunitně vedený místní rozvoj je

subjekty ITI, zmíníme obecné informace

gistráty Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad

zaměřen na venkovský prostor se za-

k integrovaným nástrojům.

Labem, Pardubic a Olomouce budou po

pojením místních akčních skupin, které

podpisu delegačních dohod zajišťovat

zastupují veřejné i soukromé zájmy

role zprostředkujících subjektů IROP.

s cílem směrovat podporu na místní

INTEGROVANÉ
TERITORIÁLNÍ
INVESTICE

potřeby venkovského území. Nositelů

ITI jsou nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území, který

INTEGROVANÉ PLÁNY
ROZVOJE ÚZEMÍ

CLLD může být až 180.

Jedná se o aglomerace krajských měst
a jejich zázemí, které jsou regionálními

V integrovaných nástrojích je celkově koncentrováno téměř 30 % alokace IROP.

Stav schvalování strategií k 22. 7. 2016

Integrované nástroje

Počet aktuálně
hodnocených
integrovaných strategií
na ŘO IROP

Počet ukončených
dílčích posudků
věcného hodnocení

Počet schválených
integrovaných
strategií

ITI

0

7

0

IPRÚ

0

6

0

CLLD

30

55

2
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Řídicí orgán IROP k 8. 7. 2016 vypra-

prošly věcným hodnocením úspěšně

(veřejnoprávní smlouvy) s městy Brno,

coval 62 dílčích posudků věcného

a mohly být co nejdříve schváleny.

Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardu-

hodnocení. Celkem u 35 integrovaných
strategií ŘO IROP požaduje jejich

bice, Olomouc a hlavním městem Praha,

k výsledkům věcného hodnocení in-

DELEGAČNÍ
DOHODY S ITI

tegrovaných strategií, aby další verze

Řídicí orgán IROP v nedávné době

úpravy. ŘO IROP poskytuje konzultace

které všechny budou zprostředkujícími
subjekty pro ITI.

podepsal již všechny delegační dohody

Harmonogram výzev v integrovaných nástrojích IROP
Téma IROP

Integrovaný
Název výzvy
nástroj

Celková
alokace

Vyhlášení

silnice

IPRÚ

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IPRÚ)

0,89 mld. Kč

7/2016

kultura

IPRÚ

Kulturní dědictví (IPRÚ)

0,54 mld. Kč

7/2016

silnice

ITI

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI)

4,59 mld. Kč

8/2016

územní rozvoj

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj - dokumenty územního rozvoje 0,1 mld. Kč

8/2016

kultura

ITI

Kulturní dědictví (ITI)

1,35 mld. Kč

8/2016

doprava

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj - dopravní obslužnost

1,7 mld. Kč

8/2016

doprava

ITI

Dopravní obslužnost (ITI)

4,17 mld. Kč

8/2016

doprava

IPRÚ

Dopravní obslužnost (IPRÚ)

1,79 mld. Kč

8/2016

vzdělávání

ITI

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI)

1,05 mld. Kč

9/2016

vzdělávání

IPRÚ

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ)

0,3 mld. Kč

9/2016

kultura

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví

0,45 mld. Kč

9/2016

sociální integrace ITI

Sociální infrastruktura (ITI)

1,41 mld. Kč

10/2016

sociální integrace IPRÚ

Sociální infrastruktura (IPRÚ)

1,22 mld. Kč

10/2016

sociální integrace CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura

2 mld. Kč

10/2016

sociální podnikání ITI

Sociální podnikání (ITI)

0,08 mld. Kč

11/2016

sociální podnikání IPRÚ

Sociální podnikání (IPRÚ)

0,04 mld. Kč

11/2016

vzdělávání

ITI

Regionální vzdělávání (ITI)

3,15 mld. Kč

11/2016

vzdělávání

IPRÚ

Regionální vzdělávání (IPRÚ)

0,89 mld. Kč

11/2016

sociální podnikání CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální podnikání

1 mld. Kč

11/2016

vzdělávání

Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání

2 mld. Kč

12/2016

CLLD
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ZÁVĚRY Z 5. ZASEDÁNÍ
MONITOROVACÍHO VÝBORU IROP
V druhé polovině května letošního roku

specifických kritérií přijatelnosti a díky

ší informace k jednotlivým zasedáním

se konalo za účasti zástupců Evrop-

tomu mohl Řídicí orgán IROP vyhlásit

Monitorovacího výboru IROP naleznete

ské komise v pořadí páté zasedání

3. června 2016 dvě výzvy na podporu

zde.

Monitorovacího výboru IROP (MV

sociálního bydlení (více zde a zde). Dal-

IROP). Zástupci Řídicího orgánu IROP
představili výroční zprávu za rok 2015,
aktualizaci evaluačního plánu pro rok
2016 a prezentovali souhrnné informace
o realizaci programu a jeho věcném
pokroku. Důležitým tématem jednání
5. Monitorovacího výboru IROP byla
kritéria přijatelnosti v souvislosti
s chystanými výzvami v integrovaných
nástrojích a výzvou na podporu sociál
ního bydlení. Výsledkem jednání MV
IROP jsou schválená specifická kritéria
pro hodnocení integrovaných projektů
IPRÚ na podporu knihoven, sociální
inkluze a vzdělávání a kritéria zprostředkujících subjektů ITI pro modernizaci silnic, udržitelnou dopravu, sociální
inkluzi, vzdělávání, památky, muzea
a knihovny. Na 5. zasedání MV IROP
byla také schválena úprava jednoho ze

ŘO IROP CHYSTÁ NA PODZIM
KONFERENCI VĚNOVANOU PODPOŘE
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ V ČR
Na podzim letošního roku plánuje ŘO

určena zástupcům obcí, krajů, SVJ,

aktuální informace k programu Nová

IROP konferenci na téma snižování

bytových družstev, OSS, projektantů,

zelená úsporám a k úvěrovému pro-

energetické náročnosti bytových domů

energetických specialistů, dodavatelů,

gramu Panel 2013+. V odpolední části

v ČR, které se zúčastní také ministryně

členů ČKAIT a ČKA nebo zástupcům

budou pro potencionální žadatele ve

pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Mezi

bankovního sektoru. IROP představí

všech uvedených programech prezen-

dalšími účastníky budou také zástupci

aktuální výzvu na předkládání žádostí

tovat praktické informace projektanti,

subjektů v České republice, které tuto

o podporu a chystané použití finanč-

energetičtí specialisté a dodavatelé.

podporu poskytují. Konference bude

ního nástroje. Návštěvníci se dozvědí
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RADY A TIPY PRO ŽADATELE
Před podáním žádosti o podporu dopo-

tečných chyb v žádostech o podporu.

projektový záměr konzultovat s pracov-

ručujeme žadatelům věnovat pozornost

Níže uvádíme jen malou část otázek,

níky Centra pro regionální rozvoj České

radám a tipům pro žadatele, které jsou

na které je opravdu důležité se zaměřit.

republiky. Kontakty naleznete zde.

uveřejněny zde a snížit tím riziko zby-

V případě nejasností doporučujeme

» Je můj projekt v souladu s Obecnými i Speciﬁckými pravidly pro žadatele a příjemce IROP?
Pro přípravu žádosti o podporu důrazně doporučujeme využívat oba dokumenty, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Obecná pravidla naleznete zde, specifická pak na webových stránkách jednotlivých výzev – seznam všech výzev v IROP
je zde.

» Splňuje můj projekt všechny podmínky výzvy?
Text výzvy je důležitým podkladem k přípravě žádosti o podporu. Projekt musí splňovat všechny podmínky, jako je například
místo realizace projektu, které musí odpovídat podporovanému území. Někdy dochází k chybnému předložení projektu
z území bez sociálně vyloučené lokality do výzvy pro území se sociálně vyloučenou lokalitou. Pokud výzva uvádí cílové skupiny projektu, musí být v žádosti i v jejich přílohách jasné, že je projekt bude splňovat.

» Seznámil jsem se Podmínkami právního aktu?
Jednou z příloh Specifických pravidel je vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce OSS v závislosti na typu žadatele/příjemce. V podmínkách jsou uvedeny práva a především povinnosti příjemce
během realizace projektu a po jejím ukončení a sankce za neplnění povinností. Doporučujeme jejich detailní prostudování
a kritické zhodnocení toho, jestli všechny podmínky jste schopni splnit a udržet.

» Podávám svůj projekt včas?
Doporučujeme finalizovat žádosti o podporu v informačním systému KP14+ s dostatečnou časovou rezervou. Tedy dříve než
v posledních hodinách, resp. minutách před termínem ukončení příjmu žádostí o podporu, kdy může docházet ke zpoždění
a problémům s nahráváním velkých příloh nebo k dalším neočekávaným okolnostem, na jejichž vyřešení už nezbyde čas. Ani
opožděné podání žádosti o podporu v řádu vteřin nelze akceptovat.
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KTERÉ VÝZVY CHYSTÁME
VE 3. ČTVRTLETÍ 2016?
Aktuální harmonogram výzev je umís-

nogram výzev pro rok 2017. Které výzvy

těn na webových stránkách

pro Vás v období od července do září

www.dotaceEU.cz/IROP/Dokumenty,

letošního roku chystáme?

kde naleznete již také schválený harmo-

Číslo
Téma IROP
výzvy

Výzvy IROP v roce2016

Celková
alokace

Vyhlášení

42

silnice

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI)

4,59 mld. Kč

8/2016

43

sociální podnikání Sociální podnikání II.

0,06 mld. Kč

8/2016

44

sociální podnikání Sociální podnikání pro SVL II.

0,14 mld. Kč

8/2016

45

územní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj - dokumenty územního rozvoje

0,1 mld. Kč

8/2016

46

zdravotnictví

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

2,35 mld. Kč

8/2016

47

sociální integrace

Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)

1,53 mld. Kč

8/2016

48

vzdělávání

Infrastruktura základních škol

0,65 mld. Kč

8/2016

49

vzdělávání

Infrastruktura základních škol (SVL)

1,51 mld. Kč

8/2016

50

kultura

Kulturní dědictví (ITI)

1,35 mld. Kč

8/2016

51

doprava

Komunitně vedený místní rozvoj - dopravní obslužnost

1,7 mld. Kč

8/2016

52

doprava

Dopravní obslužnost (ITI)

4,17 mld. Kč

8/2016

53

doprava

Dopravní obslužnost (IPRÚ)

1,79 mld. Kč

8/2016

54

kultura

Revitalizace vybraných památek II.

1,83 mld. Kč

9/2016

55

vzdělávání

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI)

1,05 mld. Kč

9/2016

56

vzdělávání

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ)

0,3 mld. Kč

9/2016

57

kultura

Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví

0,45 mld. Kč

9/2016
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