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dostává se Vám do rukou  vydání Zpravo-
daje IROP v  novém grafickém provedení, 
které Vám, doufám, zpříjemní čtenářský 
zážitek.

Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o no-
vinky v integrovaných nástrojích, kde se již 
podařilo vyhlásit 134 integrovaných výzev 
navazujících na výzvy pro individuální pro-
jekty v Integrovaném regionálním operač-
ním programu. To nám dělá velkou radost 
a o konkrétním pokroku v  této oblasti se 
můžete dočíst na straně 8.

Oproti tomu oblast energetických úspor 
v bydlení, která se v největší míře týká za-
teplení bytových domů, je něčím, co nám 
opravdu nedává spát. Je to velmi přínosné 
téma, které rezonuje v tisku i mezi lidmi. 
Složitá administrativa a  stovky projektů 
spolu s obrovskou částkou vyčleněnou na 
tuto oblast, která je prozatím využita na 
pouhých 10 %, je pro nás důvodem nepo-
levit a snažit se situaci zlepšit. Na základě 
komunikace s příjemci i  žadateli se sna-
žíme už v druhé vlně zjednodušovat pod-
mínky, zrychlovat administraci a  zároveň 
hledáme další možnosti, jak pomoci ža-
datelům při přípravě projektu. Např. díky 

novým opatřením je aktuálně třeba před-
ložit méně dokladů a  pro vlastníky byto-
vých domů je nyní také výrazně jednodušší 
vybrat dodavatele prací. Věřte nám, jde to, 
což potvrzují i ti, kteří nově projekty do této 
výzvy předkládají. O  tom všem se může-
te dočíst v článku kolegy Mirka Kroba na 
stranách tři a čtyři.

Pro řidiče budou zajímavé informace o vý-
zvě č. 70 určené na rekonstrukci silnic II. 
a  III. třídy. Na tento článek pak navazuje 
souhrn nejčastějších chyb v  žádostech 
o podporu získaný na základě zkušeností 
při hodnocení projektů v  předchozí výzvě 
zaměřené na silnice. Věřím, že tyto infor-
mace mohou napomoci k předložení kva-
litních žádostí o podporu a urychlení jejich 
hodnocení.

Na závěrečné straně našeho zpravodaje 
naleznete přehled aktuálně otevřených vý-
zev, do kterých můžete podávat své žádosti 
o finanční podporu z Integrovaného regio-
nálního operačního programu.

Přeji Vám i nám klid na přípravu a admini-
straci projektových žádostí a mnoho úspě-
chů při realizaci projektů.

Zpravodaj IROP
Vydává Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR, 
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů  
jsou v současné době velmi výhodné

Ministerstvo pro místní rozvoj i  nadále 
zjednodušuje proces předložení žádostí 
o podporu energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými 
jednotkami a urychluje jejich administraci. 
„Díky přijatým opatřením je aktuálně tře-
ba předložit méně dokladů a pro vlastníky 
bytových domů je nyní také výrazně jed-
nodušší vybrat dodavatele prací. Také se 
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení 

žádosti. Záměrem je také zjednodušit pra-
vidla pro získání podpory na zdroje tepla. 
Vzhledem k  tomu, že dosažení energe-
tických úspor se neváže pouze na zatep-
lení a výměnu oken, ale také na zajištění 
dostatečného větrání, úpravu otopného 
systému a případně také na změnu zdroje 
tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návr-
hu změny hodnotících kritérií týkajících se 
právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nu-

Vyšší podpora, než jaká je v  Integrovaném regionálním 
operačním programu (IROP), se v tomto programovacím 
období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, 
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či poří-
zení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje 
tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjedno-
dušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá 
další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou 
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způ-
sobilých výdajů projektu.

3

cené větrání se zpětným získáváním tepla. 
Tato kritéria budou předložena počátkem 
června členům Monitorovacího výboru 
IROP, který o přijetí těchto změn rozhodu-
je.“ vysvětluje náměstek pro řízení sekce 
evropských programů Zdeněk Semorád. 
Změny budou poté promítnuty do revize 
37. výzvy. Snahou MMR je umožnit podpo-
ru výměny např. plynového nebo elektric-
kého kotle za tepelné čerpadlo, což v sou-
časné době není možné a nabídnout tedy 
vlastníkům bytových domů více možností 
při hledání nejvhodnějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodových 
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i po-
řízení nového zdroje vytápění nebo fotovol-
taických kolektorů. V létě 2016 se podařilo 
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele 
(aktuálně je poskytována podpora ve výši 
30 až 40 % z celkových způsobilých výda-
jů podle míry dosažených úspor) a  tedy 
zateplit bytový dům je v  současné výzvě 
ještě výhodnější. „Zároveň je možné říci, 
že podpora je výhodná pro všechny typy 
bytových domů: evidujeme žádosti o pod-
poru na malé bytové domy o 4 bytech (při-
bližně pětina žádostí je podána na bytové 
domy o velikosti do 10 bytových jednotek), 
ale také na velké panelové domy. Také za-
stoupení panelových a  cihlových bytových 
domů je přibližně rovnocenné,“ dodává 
náměstek Semorád. Jako nejaktivnější 
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci 
bytových domů v Moravskoslezském kraji, 
odkud byly zatím podány žádosti o podporu 
v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 
podpory všech administrovaných žádostí 

ZATEPLOVÁNÍ



ZATEPLOVÁNÍ

v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí 
o podporu je z Pardubického kraje a z Vy-
sočiny. Mezi nejčastější žadatele patří spo-
lečenství vlastníků jednotek (60 % předlo-
žených žádostí) a obce (25 % předložených 
žádostí).

V polovině května evidujeme v obou výzvách 
téměř 600 žádostí v pozitivních stavech (tedy 
bez zamítnutých nebo žádostí stažených 
žadatelem) o  celkovém objemu dotačního 
požadavku téměř 1,25 miliardy korun a  ak-
tuálně jsou vyplaceny první projekty, např. 
v Moravskoslezském, Libereckém nebo Par-

dubickém kraji. Dalších přibližně 370 projek-
tů je v různých fázích realizace a 200 projektů 
je ve fázi hodnocení. Většina projektů je podá-
na na zateplení obvodových konstrukcí a vý-
měnu oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují 
(při splnění podmínek) podpořit zateplení 
bytových domů, jejichž vlastníci již částečné 
zateplení nebo výměnu oken provedli. Výhod-
né podmínky pro získání podpory se vztahují 
k  bytovým domům, které jsou kulturní pa-
mátkou nebo se nacházejí v památkové zóně 
či v památkové rezervaci a z důvodů památ-
kové ochrany nemohou splnit stejná technic-
ká kritéria, jako ostatní bytové domy. 

Příjem žádostí 
o podporu v aktuální 
výzvě potrvá 
do 30. 11. 2017.

V  případě, že Vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další infor-
mace o získání podpory, obraťte se na re-
gionální pracoviště Centra pro regionální 
rozvoj ČR. Regionální pracoviště sídlí ve 
všech krajských městech. Kontakty jsou 
zveřejněny na webové adrese www.crr.cz. 
 Autor: Miroslav Krob
 Fotografie: archiv MMR
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Počet bytových jednotek z předložených  
žádostí o podporu  k 12. 5. 2017

Zahrnuty jsou pouze bytové jednotky 
z žádostí o podporu, které jsou 
v pozitivním stavu – tedy bez zamítnutých 
a stažených žádostí.

Zpracoval Řídicí orgán IROP, MMR
Zdroj dat: ČÚZK, IROP

http://www.crr.cz


Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic 
v regionech České republiky

„Vyhlašujeme další výzvu s  předstihem 
oproti původně plánovanému harmono-
gramu, neboť chceme, aby se co nejdříve 
rozběhly další významné silniční projekty. 
Věřím, že kraje budou pokračovat v inten-
zivní přípravě projektů. Nová výzva umož-
ní podpořit časově náročné projekty novo-
staveb, především obchvatů měst a  obcí 
na dopravně zatížených silnicích II. třídy, 
které jsou tolik potřeba, a  samozřejmě 
bude pokračovat podpora rekonstrukcí 
a  modernizací zvyšujících bezpečnost 
dopravy a kapacitu provozu na krajských 
silnicích.“ uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová u  příležitosti vy-
hlášení výzvy č. 70.

Podpora je zaměřena na rekonstrukce, 
modernizace a  výstavbu vybraných úse-
ků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic 
III. třídy, které plní funkce silnic vyšší tří-
dy, s cílem zvýšit konektivitu k nadřazené 
dálniční a silniční síti a k regionálním cen-
trům. Vybrané silniční úseky tvoří tzv. Pri-
oritní regionální silniční síť, která předsta-
vuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic 
II. a III. třídy. K podstatné změně oproti 1. 
výzvě IROP dochází v datu ukončení reali-
zace projektů, které může být v nejzazším 
případě stanoveno až na 30. června 2023. 
Rozšíření způsobilosti výdajů přináší ža-
datelům výhodnější podmínky k  realizaci 
projektů.

Koncem února 2017 vyhlásil Řídicí orgán IROP další výzvu k předkládání projektů na 
rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném 
regionálním operačním programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic 
do krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho první výzvě v roce 2015. Pro 
novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun.

Rekonstrukce Švehlova mostu v Táboře,  
Jihočeský kraj

SILNICE II.

Příjemci podpory mohou být kraje a orga-
nizace zřizované nebo zakládané kraji za 
účelem výkonu vlastnických práv a povin-
ností k silnicím II. a III. třídy. Z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj je pro tuto 
výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státní-
ho rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Ma-
ximální výše celkových způsobilých výdajů 
na jeden projekt není omezena, minimální 
výše celkových způsobilých výdajů na jeden 
projekt je stanovena na 5 mil. Kč.

Výzva č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a  III. 
třídy - II“ je vyhlášena ve specifickém cíli 
1.1 IROP „Zvýšení regionální mobility pro-
střednictvím modernizace a  rozvoje sítí 
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regionální silniční infrastruktury navazují-
cí na síť TEN-T“. Žadatelé mohou žádosti 
o podporu podávat od 20. března 2017 do 
21. prosince 2018. Více informací nalezne-
te na stránkách programu.

Tato výzva navazuje na vůbec první výzvu 
v  IROP, ve které byl ukončen příjem žá-
dostí 31. března 2017. Do této výzvy se 
přihlásilo celkem 126 projektů za více než 
7,3 mld. Kč z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj („EFRR“). Vzhledem k celkové 
alokaci 1. výzvy IROP, která činila více než 
10 mld. Kč z EFRR, se jedná o 70 % finanč-
ních prostředků výzvy.
Nejaktivnějšími žadateli byly kraje Středo-
český, Jihočeský, Královéhradecký, Jiho-
moravský a  Moravskoslezský. Tyto kraje 
naplnily své stanovené plány a  některé 
z nich podaly projekty v objemu přesahu-
jícím 1 mld. Kč z EFRR. Naopak projekty 
v  nejmenším objemu, za méně než 150 
mil. Kč z EFRR, předložily kraje Liberec-
ký, Pardubický a Plzeňský. U těchto krajů 
předpokládáme větší aktivitu právě v nově 
vyhlášené výzvě č. 70 a také v takzvaných 
integrovaných výzvách, které jsou určeny 
pro projekty realizované na území nej-
významnějších metropolitních oblastí 
a aglomerací České republiky s výjimkou 
území hl. m. Prahy (integrované nástroje 
ITI a IPRÚ).
 Autor: Martin Janda
 Fotografie: archív MMR

Silnice Choustníkovo Hradiště 
 – Dvůr Králové n/Labem, 
Královehradecký kraj 

Kruhový objezd v Husinci, 
Jihočeský kraj 

SILNICE II.
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Nejčastější chyby v žádostech o podporu  
na silnice II. a III. třídy

1. Žádost je podána v předepsané formě.

Pochybení: 
Existuje nesoulad mezi informacemi v žá-
dosti o podporu a ve studii proveditelnos-
ti, nesoulad mezi jednotlivými přílohami 
(např. studie proveditelnosti vs. projekto-
vá dokumentace).

2.  Jsou doloženy všechny povinné přílo-
hy a obsahově splňují náležitosti poža-
dované v dokumentaci k výzvě.

Pochybení: 
Chybí některá z  povinných příloh. Před 
předložením žádosti v  MS2014+ je po-
třeba zkontrolovat, zda jsou předloženy 
všechny požadované přílohy.

Pochybení: 
Některá z požadovaných příloh není úplná 
(např. žádost o  stavební povolení), nebo 
není doložena v  požadovaném formátu 
(např. položkový rozpočet stavby – ve vý-
zvě č. 70 je tato povinná příloha zjedno-
dušena).

3.  Projekt je svým zaměřením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

Pochybení: 
Nebyl splněn některý z požadavků na de-
finici rekonstrukce/modernizace pozem-
ní komunikace:
  stavební úpravy nejsou prováděny v ce-

lém úseku v  celé šířce komunikace 
nebo v určité části nenaplňují požadav-
ky definice

  nejde o účelné úpravy směrového či výš-
kového vedení nebo šířkového uspořá-

dání komunikace (ve výzvě č. 70 je tato 
část definice upřesněna)

  jde o prostou výměnu krytu vozovky
  k  zesílení krytu vozovky nedochází nad 

původními podkladními vrstvami, tj. ni-
koliv v celé tloušťce krytu (ve výzvě č. 70 
je tato část definice upravena)

  úprava podkladních vrstev má charak-
ter lokálních sanací, není celoplošná.

4. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

Pochybení: 
Cílová hodnota indikátoru délky rekon-
struovaných silnic neodpovídá hodnotě 
vycházející z  projektové dokumentace 
a vztahující se k podporovaným aktivitám.

5.  Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny. Mini-
málně 85 % způsobilých výdajů pro-
jektu je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu.

Pochybení:  
Špatné zařazení aktivit/výdajů mezi hlavní 
a  vedlejší, např. mezi hlavní výdaje jsou 
zařazeny výdaje na vyvolané investice, 
které spadají do vedlejších.

Pochybení:  
Mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny vý-
daje na zcela nové chodníky, ačkoliv jsou 
správně nezpůsobilé.

Pochybení:  
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity jsou 
chybně uplatňovány na komunikaci za 
hranicí křižovatky/úseku prioritní regio-
nální silniční sítě.

Pochybení:  
Výdaje na vyvolané investice nejsou řádně 
odůvodněné.

6.  Projekt je zařazen do Regionálního 
akčního plánu.

Pochybení:  
Je předložen projekt, který chybí v platné 
příloze Regionálního akčního plánu pří-
slušného kraje.

7.  V  hodnocení eCBA projekt dosáhne 
minimálně hodnoty ukazatelů, stano-
vené ve výzvě.

Pochybení: 
V doložené analýze CBA projekt nedosáhl 
požadovaných minimálních hodnot uka-
zatelů.

Konzultace k  věcné stránce projektové 
žádosti a  technickým parametrům při-
pravovaných projektů jsou žadatelům po-
skytovány na Územním odboru IROP pro 
Královéhradecký kraj Centra pro regio-
nální rozvoj ČR.  Kontaktní osobou územ-
ního pracoviště v Královéhradeckém kraji 
je ředitel odboru Ing. Leoš Macura, tel. 
499 420 600 nebo 602 474 685, e-mail: 
leos.macura@crr.cz, u  kterého je možné 
domluvit konzultaci k připravovaným pro-
jektům v oblasti silnic.
Ostatní konzultace, týkající se zpracová-
ní projektové žádosti v  ISKP a  dotazům 
k monitorovacímu systému jsou poskyto-
vány na jednotlivých regionálních praco-
vištích Centra pro regionální rozvoj.

 Autor: Martin Janda

V aktuálním čísle Zpravodaje IROP jsme Vám představili 70. výzvu IROP určenou pro 
„Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“. Pro úspěšné předložení kvalitních žádostí do 
této výzvy jsme pro Vás připravili souhrn nejčastějších pochybení žadatelů z výzvy IROP 
č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“. Pochybení jsou řazena podle hodnocení kritérií 
formálních náležitostí a přijatelnosti.

RADY 
A TIPY 
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AKTUÁLNÍ  
VÝVOJ V IROP 

Stav výzev IROP a výzev integrovaných nástrojů 
v IROP (k 23. 5. 2017)

Na poslední straně Zpravodaje IROP na-
leznete seznam výzev otevřených výzev 
IROP, do kterých lze předkládat individu-
ální projekty. Na webu IROP pak nalezne-
te rovněž integrované výzvy IROP a na ně 
navazující výzvy vyhlášené jednotlivými 
integrovanými nástroji.

Výzvy IROP pro individuální projekty

Zprostředkující subjekt IROP – Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky ukončilo 
hodnocení žádostí o podporu u 14 výzev pro 
individuální projekty. Pro úspěšné žadate-
le to znamená, že jejich žádosti budou pře-
dány ke schválení Řídícímu orgánu IROP, 
následně jim bude vydáno Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a budou tak moci za-
hájit realizaci projektu. 

Hodnocení bylo ukončeno např. u  výzev 
na deinstitucionalizaci sociálních služeb, 
rozvoj infrastruktury komunitních center, 
sociální podnikání, revitalizaci památek, 
zateplování, výstavbu a  modernizaci pře-
stupních terminálů, telematiku ve veřej-
né dopravě, podporu bezpečnosti dopravy 
a  cyklodopravy, zvýšení kvality návazné 
péče ve zdravotnictví nebo infrastrukturu 
pro předškolní vzdělávání. Z  těchto výzev 
byl vydán právní akt 709 projektům celkově 
za 15,4 mld. Kč. 

Kromě kolových výzev, kde jsou projekty 
hodnoceny najednou až po ukončení výzvy, 
probíhá hodnocení projektů u tzv. průběž-
ných výzev, tj. projekty jsou hodnoceny 
a  případně schvalovány po jejich předlo-
žení bez ohledu na termín ukončení výzvy. 
Celkově je tedy v  realizaci 1 472 projektů 
podpořených z  IROP za přibližně 26 mld. 
Kč (částka podpory z ESIF). Současně jsou 
již dokončovány první projekty podpoře-
né z výzev IROP. Aktuálně se jedná o 102 
ukončených projektů za cca 898 mil. Kč 
zejména z  oblasti zateplování, silnic II. 
a III. třídy a hasičské techniky.

V tomto čísle Zpravodaje IROP Vám přinášíme shrnutí stavu výzev IROP. K 23. 5. 2017 bylo 
vyhlášeno v IROP celkem 74 výzev. Ze 40 výzev aktuálně otevřených výzev, je 18 výzev 
určeno pro předkládání individuálních projektů a 22 výzev pro integrované projekty. 

„Velice si vážím odvedené práce jak pra-
covníků Centra pro regionální rozvoj, tak 
Řídicího orgánu IROP. Počty schválených 
projektů narůstají každým dnem a  jejich 
realizace pomáhá zlepšovat a  zkvalitňo-
vat podmínky života obyvatel v regionech,“ 
uvedla ministryně Karla Šlechtová a doda-
la: „Již nyní mohou občané České repub-
liky vidět výsledky projektů podpořených 
z IROP. Rekonstruují se silnice II. a III. tří-
dy, jsou zateplovány bytové domy, probíhá 
navyšování kapacit školek, zlepšují se pod-
mínky pro výuku na základních a středních 
školách. Do budoucna mohou občané oče-
kávat další pozitivní přínosy, jako jsou na-
příklad rekonstrukce kulturních památek 
a muzeí, modernizace a obnova přestup-
ních terminálů nebo zlepšení podmínek ve 
vybraných oblastech zdravotnictví.“

Integrované výzvy

Vedle výzev IROP vyhlašují své výzvy také 
nositelé integrovaných nástrojů. Celkem 
již bylo vyhlášeno v systému IS KP14+ 134 
integrovaných výzev navazujících na výzvy 
IROP, z toho 49 výzev vyhlásili zprostřed-
kující subjekty (ZS) ITI, 29 výzev vyhlási-
li nositelé IPRÚ a  56 výzev místní akční 
skupiny. Nejvíce integrovaných výzev, a to 
11, vyhlásil ZS ITI Brněnské metropolitní 
oblasti. Nejaktivnější žadatelé jsou v  ITI 
plzeňské metropolitní oblasti, kteří před-
ložili do vyhlášených výzev již 22 žádostí. 
V případě integrovaného nástroje Komu-
nitně vedený místní rozvoj (CLLD) urče-
ného pro místní akční skupiny (MAS) bylo 
ŘO IROP schváleno 97 strategií CLLD.
 (redakce)

 INFOBOX

Integrované nástroje jsou významnou součástí programového období 2014-2020 
a tvoří přibližně 30 % alokace IROP. Jsou realizovány na základě zpracovaných 
a schválených integrovaných strategií a jejich cílem je koncentrovat podporu do 
vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V České re-
publice existují tři typy integrovaných nástrojů (IN).

•  Integrované územní investice (ITI) – se realizují v největších metropolitních ob-
lastech celostátního významu a  v  jejich funkčním zázemí - Pražská, Brněnská 
a  Plzeňská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská, Ostravská, Olomoucká 
a Hradecko-Pardubická aglomerace.

•  Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – představují nástroj pro udržitelný rozvoj 
regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím mimo metropolitní ob-
lasti. Pro realizaci tohoto nástroje byla vybrána města České Budějovice, Karlovy 
Vary, Liberec – Jablonec n. Nisou, Jihlava, Zlín, Mladá Boleslav a jejich funkční 
zázemí.

•  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – je vedený místními akčními skupinami 
a uskutečňuje se ve venkovském území. Do realizace IROP se zapojí kolem 180 
místních akčních skupin.  

Více informací o integrovaných nástrojích naleznete webu Územní dimenze. Výzvy inte-
grovaných nástrojů budou uveřejňovány také na webu IROP v sekci Integrované výzvy.
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ISSS 

Internet ve státní správě a samosprávě 2017

Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné 
správy, rozvoj egovernmentu a  informati-
zaci společnosti, představuje jednu z nej-
větších konferencí svého druhu v  celém 
regionu střední a východní Evropy. Setkali 
se zde vrcholní politici, ministři a  šéfové 
státních úřadů se stovkami zástupců měst 
a obcí, informatiky krajských či městských 
úřadů, odborníky na informatizaci veřejné 
správy a vysocí manažeři dodavatelských 
firem. Stejně tak i žadatelé a příjemci spe-
cifického cíle 3.2 IROP, který je zaměřen 
právě na podporu zvýšení efektivity veřej-
né správy prostřednictvím rozvoje služeb 
egovernmentu a  zvyšování kybernetické 
bezpečnosti významných informačních 
systémů a kritické informační infrastruk-
tury veřejné správy. Zaregistrováno bylo 
letos kolem 2300 účastníků. 

Řídicí orgán IROP se společně s Centrem 
pro regionální rozvoj podílel významnou 
měrou na prezentaci stánku Ministerstva 
pro místní rozvoj, kde byly prezentovány 
možnosti podpory z SC 3.2 a zároveň byly 
přímo na místě konzultovány projektové 
záměry účastníků konference. Jedním 
z přednášejících byl i náměstek pro řízení 
sekce evropských programů MMR Zdeněk 
Semorád, který představil aktuální situa-
ci a plánovaný výhled v čerpání ze speci-
fického cíle 3.2 IROP, a rovněž představil 
nejzajímavější projekty, které byly Řídicím 
orgánem IROP již doporučeny k financo-
vání nebo jsou dokonce v realizaci - jme-
novat můžeme např. projekty Elektronic-
kého celního řízení, Národního digitálního 
archivu, eLegislativy a  eSbírky nebo ná-
rodního agregátoru digitálního kulturního 

dědictví (Czechiana). Dále se ředitel odbo-
ru řízení operačních programů Rostislav 
Mazal společně s  vedoucím oddělení ří-
zení Alešem Pekárkem zúčastnili tradiční 
panelové diskuse na téma „Aktuální otáz-
ky samospráv“, kde odpovídali na dotazy 
publika z  oblasti možnosti financování 
projektů egovernmentu v krajích a obcích.

Celkově je možné proběhlý jubilejní ročník 
konference zhodnotit jako velice úspěš-
ný, a  to i  díky velkému zájmu účastníků 
konference o stánek MMR, o čemž svědčí 
kompletně rozebrané propagační mate-
riály i připravené drobné občerstvení. Na 
dalším ročníku konference v  roce 2018 
opět nebudou zástupci ŘO IROP chybět.

 (redakce)

V  Hradci Králové se ve dnech 3.–4. dubna 2017 uskutečnil jubilejní dvacátý ročník 
konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), který jako obvykle doprovodila 
i visegrádská konference V4DIS. 

Zástupci MMR,  ŘO IROP a  Centra pro regionální 
rozvoj u  stánku IROP na konferenci ISSS (zleva: 
Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních 
programů – ŘO IROP; Zdeněk Semorád, náměstek 
sekce evropských programů MMR;  Aleš Pekárek, 
vedoucí oddělení řízení – ŘO IROP; Josef Šetek  
– Centrum pro regionální rozvoj, Jihomoravský kraj; 
zleva v přední řadě Michaela Svobodová – Centrum 
pro regionální rozvoj, Královehradecký kraj; Miroslav 
Šimek – Centrum pro regionální rozvoj, Plzeňský kraj
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AKTUALITY 

Stručné aktuality

 
Aktuální informace 
o výzvách IROP určené 
pro sociální integraci
19. 5. 2017 byla vyhlášena 74. výzva IROP 
určená na „Rozvoj infrastruktury poly-
funkčních komunitních center“ s  alokací 
140 mil. Kč z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (EFRR). Podporu z této výzvy 
lze čerpat na stavby, rekonstrukce a sta-
vební úpravy objektů a zázemí pro posky-
tování služeb polyfunkčního komunitního 
centra včetně vybavení pro zajištění pro-
vozu. Více informací o  výzvě a  podporo-
vaných aktivitách naleznete na webové 
stránce 74. výzvy.

Plánované vyhlášení výzev „Sociální by-
dlení II.“ a  „Sociální bydlení (SVL) II.“ se 
přesouvá z  dubna na červen 2017. Hlav-
ním důvodem tohoto posunu je před-
pokládaná úprava hodnotících kritérií, 
díky které se rozšíří okruh potenciálních 
projektů (např. bude možné ve vybraných 
oblastech provádět novou výstavbu soci-
álních bytů). Upravená kritéria je nutné 
projednat a schválit členy Monitorovacího 
výboru IROP, který zasedne dne 8. červ-
na 2017. Řídicí orgán IROP rovněž plánuje 
zahrnout další změny, které celou podpo-
ru značně zvýhodní. Více informací o plá-
novaných změnách ve výzvách na sociální 
bydlení naleznete v tiskové zprávě.

ŘO IROP se účastní akcí 
místních akčních skupin
Zástupci ŘO IROP se snaží s ohledem na 
svůj pracovní kalendář navštěvovat akce 
pořádané místními akčními skupinami 
(MAS), aby poskytli MAS informační pod-
poru o IROP a dozvěděli se více o problé-
mech, kterým čelí MAS v regionech v sou-
vislosti s  IROP a  integrovanými nástroji.  
Zúčastnili se tak kulatého stolu MAS v Pl-
zeňském kraji a další účast je plánována 
na kulatém stolu v  Královehradeckém 
a  v  Karlovarském kraji. V  případě zájmu 
o účast zástupců ŘO IROP na Vašem kraj-
ském setkání MAS se obracejte na Národ-
ní síť MAS, která komunikuje s pracovníky 
ŘO IROP zabývající se integrovanými ná-
stroji.

V  horizontu 6 měsíců se také připravuje 
soubor seminářů pro zástupce MAS, na 
kterých budou pracovníci ŘO IROP sdílet 
zkušenosti s  integrovanými výzvami MAS 
nebo se specifickými pravidly pro dílčí ak-
tivity podporované v IROP. Účastníci z řad 
MAS budou mít možnost probrat své do-
tazy osobně s pracovníky ŘO IROP. Infor-
mace o  realizaci těchto seminářů budou 
uveřejněny na webu IROP.

IROP má svůj 
facebookový profil
Na facebookovém profilu budou uveřej-
ňovány hlavně informace o  projektech 
podpořených z IROP, informace o výzvách, 
milnících nebo akcích v souvislosti s IROP. 
Profil IROP na FB naleznete na tomto od-
kazu: www.facebook.com/irop.mmr.

Na FB profilu IROP rádi uveřejníme infor-
mace, články a fotografie o vašich projek-
tech podpořených z IROP. Podklady může-
te zasílat na e-mailovou adresu: martina.
juricova@mmr.cz
 (redakce)

Účastníci kulatého stolu 
v Plzeňském kraji

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Pro-media/Vyzvy-z-IROP-na-podporu-socialniho-bydleni-budou-vyhlaseny-v-cervnu
https://www.facebook.com/irop.mmr/


VYHLÁŠENÉ VÝZVY
    Datum vyhlášení výzvy Datum ukončení příjmu 

žádostí Alokace (ERDF) Druh výzvy

4. Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

17.9.2015 30.6.2017 400 000 000,00 Kč Průběžná

5. Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

24.9.2015 15.6.2017 1 480 000 000,00 Kč Průběžná

6. Provozní a animační výdaje

29.9.2015 30.6.2018 1 900 000 000,00 Kč Průběžná

8. Technická pomoc

30.9.2015 31.3.2023 3 819 057 743,00 Kč Průběžná

9. Územní studie

8.10.2015 10.10.2017 150 000 000,00 Kč Průběžná

10. Kybernetická bezpečnost

21.9.2015 30.6.2017 1 200 000 000,00 Kč Průběžná

17. e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

8.12.2015 15.12.2017 600 000 000,00 Kč Průběžná

23. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

24.2.2016 29.9.2017 1 332 500 000,00 Kč Průběžná

25. Knihovny

11.3.2016 31.12.2017 687 000 000,00 Kč Průběžná

26. eGovernment I.

24.3.2016 29.9.2017 2 436 000 000,00 Kč Průběžná

27. Vzdělávací a výcviková střediska IZS

31.3.2016 31.1.2018 869 432 325,00 Kč Průběžná

28. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

20.4.2016 29.9.2017 878 849 850,00 Kč Průběžná

37. Energrtické úspory v bytových domech II

1.7.2016 30.11.2017 3 500 000 000,00 Kč Průběžná

49. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

24.8.2016 27.7.2017 1 300 000 000,00 Kč Kolová

70. Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy - II

23.2.2017 21.12.2018 10 395 692 450,00 Kč Průběžná

72. Cyklodoprava II.

6.4.2017 7.9.2017 250 000 000,00 Kč Kolová

73. Výstavba a modernizace přestupních terminálů II 

26.4.2017 27.9.2017 569 500 000,00 Kč Kolová

74. Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

19.5.2017 16.11.2017 140 000 000,00 Kč Kolová

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze výzvy vyhlášené ŘO IROP. Integrované výzvy vyhlášené nositeli integrovaných nástrojů naleznete v sekci integrované výzvy.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy

