Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhlašuje od 14. května 2008
1. výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007–2010 v rámci

Operačního programu Technická pomoc
Prioritní osy 1a, 1b - Podpora řízení a koordinace
Prioritní osy 2a, 2b - Monitorování
Prioritní osy 3a, 3b - Administrativní a absorpční kapacita
Prioritní osy 4a, 4b - Publicita
Oprávnění žadatelé:
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Odbor řízení a koordinace NSRR, Odbor publicity a administrativní
kapacity NSRR, Odbor správy monitorovacího systému, Odbor řídícího orgánu OPTP, Odbor rozpočtu,
Odbor účetnictví a finančních služeb,
 Ministerstvo financí ČR: Odbor Auditní orgán - CHJ, Odbor Národní fond - Platební a certifikační
orgán,
 Centrum pro regionální rozvoj ČR,
 příslušné orgány zajišťující výkon funkce PAS
Podporované aktivity:
Prioritní osy 1a, 1b – Oblast podpory Řízení a implementace NSRR:
a) implementace NSRR včetně zpracování metodik a nástrojů pro realizaci;
b) příprava, realizace a monitoring opatření k nápravě ke zjištěním auditu připravenosti na čerpání
finančních prostředků z fondů EU;
c) tvorba návrhů pro řešení problematiky týkající se implementace fondů EU;
d) příprava a podpora pro vypracování metodik a metodických příruček;
e) zabezpečování technické organizace pracovních skupin, jednání s EK, ŘO;
f) nástroje řízení koordinace - pracovní skupiny NOK, podklady pro koordinační výbory;
g) hodnocení naplňování priorit rozpracovaných v SOZS a specifikovaných v NSRR a v politikách
Společenství (životní prostředí, konkurence a veřejné zakázky), včetně hodnocení širších přínosů,
účinnosti a efektivnosti využívání fondů EU včetně „help-desk“ podle čl. 9/5 obecného nařízení;
h) analýza rizik a zhodnocení nastavení analýzy rizik v implementačních strukturách jednotlivých OP;
i) hodnocení a podpora nastavení implementačních a koordinačních mechanismů intervencí OP 2007-2013;
j) zpracování a aktualizace metodických materiálů nezbytných pro činnost NOK a dalších subjektů
implementačního systému;
k) studie a odborná konzultační činnost včetně seminářů a workshopů zaměřené na problematické oblasti,
které se projeví v procesu monitorování realizace fondů EU;
l) analýzy fungování a návrhy na úpravu systému monitorování na úrovni NOK;
m) tvorba monitorovacích výstupů a zpráv.
Prioritní osy 1a, 1b – Oblast podpory Finanční řízení, kontrola a audit:
a) podpora činnosti Platebního a certifikačního orgánu;
b) podpora činnosti Auditního orgánu včetně PAS (dle usnesení vlády č. 760/2007 a č. 884/2007);
c) příprava a následná podpora při tvorbě metodik a nástrojů pro rozvoj finančního řízení;
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d) podpora rozvoje finančních nástrojů a jejich dostupnosti (v gesci MMR);
e) analýza systému finančních toků v rámci implementace fondů EU;
f) kontrolní a auditní činnosti.
Prioritní osy 1a, 1b – Oblast podpory Řízení a koordinace HSS:
a) analýza dopadů intervencí programového období 2004–2006 a jejich promítnutí v období 2007–2013;
b) analýza dopadů intervencí programového období 2007–2013 do kohezní politiky;
c) revize a aktualizace strategické dokumentace, vyhodnocování dopadů kohezní politiky;
d) zajištění komplementarity cílů NSRR s NRP a provázanost intervencí;
e) koordinace všech institucí zapojených do kohezní politiky;
f) podpora právního prostředí pro implementaci kohezní politiky;
g) hodnocení dopadů kohezní politiky se zaměřením na naplňování cílů Lisabonské strategie na úrovni EU,
NRP, RPS a NSRR na úrovni ČR a na systém řízení kohezní politiky v programových obdobích 2004–2006 a
2007–2013;
h) zasedání ŘKV a jeho pracovních orgánů (Koordinační výbory a pracovní skupiny), činnost sekretariátu ŘKV;
i) zpracování analýz, studií, expertíz a zpráv pro jednání ŘKV a jeho pracovních orgánů;
j) analýzy, studie, metodiky pro zpracování strategických dokumentů České republiky v oblasti kohezní
politiky, regionální politiky a v územním plánování, jejichž prostřednictvím dochází k řízení a koordinaci
HSS v ČR.
Prioritní osy č. 1a, 1b – Oblast podpory Příprava nového programového období 2014+
a) promítnutí zkušeností z programového období 2007–2013 do přípravy nového programovacího období
2014+;
b) prognózy dalšího hospodářského a sociálního rozvoje;
c) zpracování strategické dokumentace;
d) vyhodnocení 4. kohezní zprávy a příspěvek k jejímu hodnocení z úrovně ČR;
e) vytvoření pracovní skupiny pro kohezní politiku jako pracovního orgánu ŘKV;
f) expertízy, studie a konzultace k socioekonomickému rozvoji ČR a zemí EU a EU jako celku, dokumentů
ČR, členských států EU a EU v oblasti kohezní politiky;
g) rozpracování kohezní politiky ČR a její aktualizace;
h) odborné konference (včetně mezinárodních), workshopy, semináře, pracovní jednání;
i) zajištění vstupů pro makroekonomický model HERMIN.
Prioritní osy 2a, 2b – Oblast podpory Monitorovací systém:
a) provoz, správa a další rozvoj monitorovacího systému;
b) budování komunikačního rozhraní s databází EK – SFC2007 (zajišťování elektronické výměny dat mezi EK a
ČR podle technické dokumentace ze strany EK);
c) pořizování HW a SW komponent pro provoz monitorovacího systému;
d) vlastní realizace OPTP (pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení,
monitorování, kontrolu a hodnocení operací OPTP);
e) pořizování moderního technického vybavení pro účely efektivní implementace;
f) rozvoj účetního systému Viola, případně dalších IS;
g) vyhodnocování efektivnosti realizace pomoci – optimalizační nástroje (SPSS, statistické predikce,
business inteligence);
h) optimalizace a další funkcionality monitorovacího systému včetně napojení na IS MF ( např. Viola);
i) pořizování HW a SW komponent pro provoz MS (záložní pracoviště atd.);
j) vývoj a správa datového úložiště (DW);
k) aplikace dopadů Metodiky monitorování do všech částí monitorovacího systému – jednotný rozvoj
monitorovacího systému;
l) aktualizace monitorovacího systému v souvislosti se změnami implementačního systému.
Prioritní osy 3a, 3b – Oblast podpory Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání:
a) koordinace na úrovni NSRR a koordinace provádění operačních programů;
b) finanční řízení NSRR;
c) monitoring a hodnocení NSRR a následné hodnocení kohezní politiky;
d) certifikace výdajů;
e) kontroly a audit v odpovědnosti Auditního orgánu a PAS;
f) řízení technické pomoci OPTP
g) platové dorovnání limitovaného počtu pracovníků oprávněných na základě provádění výše uvedených funkcí
a vysoké kvalifikace;
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h) platy limitovaného počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků přijatých navíc na období implementace
programu;
i) úvodní a průběžné školení těchto pracovníků;
j) vypracování pracovních postupů/metodik zaměřených na funkci těchto administrativních útvarů;
k) administrativní náklady (zpracování zpráv, jednání…);
l) odměny expertům;
m) zajištění vlastní realizace OPTP (evaluace, osobní náklady, provoz a propojení počítačových systémů pro
realizaci OPTP);
n) ostatní osobní náklady vzniklé na základě rozhodnutí ŘO OPTP po předběžném schválení Monitorovacího
výboru.
Prioritní osy č. 3a, 3b – Oblast podpory Absorpční kapacita:
a) koordinace a metodické řízení rozvoje absorpční kapacity. V této oblasti budou financovány pouze
horizontální aktivity. Ostatní aktivity budou hrazeny z prioritních os technické pomoci operačních programů;
b) zpracování studií pro zvýšení absorpční kapacity specifických skupin příjemců a území (malé podniky,
ohrožené regiony, neziskový sektor apod.);
c) podpora projektů absorpční kapacity v rámci OPTP (formou poradenství a informování příjemců o
programu).
Prioritní osy č. 4a, 4b – Oblast podpory Aktivity pro informování a publicitu:
a) informační a propagační aktivity;
b) aktivity zaměřené na hromadné sdělovací prostředky prezentující zejména úspěšně realizované projekty
(konkrétní výsledky programů fondů EU) – kontaktní bod pro média v oblasti fondů, příprava briefingů a
tiskových zpráv, medializace tématu fondů EU a jednotlivých programů v ČR, příprava a realizace
ucelených komunikačních kampaní, aktivity v oblasti PR;
c) aktivity spojené s vytvořením jednotné platformy pro komunikaci s veřejností (např. vydávání periodik,
neperiodik, tvorba audiovizuálních produktů, správa a rozvoj oficiálního internetového portálu k fondům EU;
d) partnerství a network v oblasti komunikace – akce zaměřené na výměnu zkušeností, dobré praxe a šíření
informací o programech z fondů EU;
e) příprava a realizace komunikační kampaně MMR a průběžné PR aktivity;
f) podpora společných komunikačních aktivit ŘO;
g) multimediální pořady, spoty, videokonference;
h) vývoj, správa jednotné internetové prezentace www.strukturalni-fondy.cz;
i) pořádání seminářů, konferencí;
j) spolupráce s Eurocentry (informační místa zřízená Úřadem vlády ČR s cílem informování veřejnosti o EU);
k) vydávání příruček pro příjemce dle jednotlivých typů příjemců;
l) podpora realizace KoP OPTP zaměřená na podporu příjemců;
m) workshopy sloužící k výměně zkušeností mezi příjemci;
n) spolupráce s obcemi a kraji na jejich komunikačních aktivitách.
Prioritní osy 4a, 4b – Oblast podpory Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP:
a) monitorování a hodnocení realizace KoP OPTP na úrovni NSRR i OP v souladu s požadavky
implementačního nařízení (zadávání průzkumů, tvorba analýz a studií o povědomí a informovanosti o
problematice fondů v ČR);
b) koordinace a řízení komunikační strategie operačních programů (tvorba, aktualizace a revize
komunikačního plánu na úrovni NSRR a OP v průběhu programovacího období, metodická podpora pro
oblast komunikace a informovanosti, podpora realizace KoP OP);
c) podpora realizace a koordinace Komunikačního plánu(ů), monitorování a hodnocení
(databáze,
videokonference - online komunikační nástroje apod.);
d) informační a metodická podpora subjektů zapojených do implementace programu pro dosažení řádné
publicity projektů ze strany příjemců;
e) pořízení moderních prezentačních služeb (pro publicitu);
f) zabezpečení metodické, expertní a konzultační podpory realizace komunikačních plánů na úrovni NSRR i
OP.
Typ podpory:
Individuální projekty.
Forma podpory:
Dotace.
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Výše podpory:
Podíl spolufinancování z ERDF bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů a 15%
tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu.
Maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci této výzvy přiděleny (EU+SR):
Prioritní osy 1a,1b:
390 100 000 Kč (16 256 269 EUR)
Prioritní osy 2a, 2b:
746 600 000 Kč (31 110 716 EUR)
Prioritní osy 3a, 3b:
1 561 700 000 Kč (65 074 645 EUR)
Prioritní osy 4a, 4b:
1 034 600 000 Kč (43 111 950 EUR)
ŘO OPTP upozorňuje na nutnost plánovat aktivity projektů průběžně a rovnoměrně podle ročního
rozdělení přidělené alokace.
Částka v Kč byla přepočtena podle kurzu 24 CZK/EUR.
Hranice celkových způsobilých výdajů projektu:
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:

není stanovena
není stanovena

Ukončení příjmu žádostí:
30. dubna 2010
Ukončení realizace projektu:
31. prosince 2010
Územní zaměření podpory:
Realizované projekty mají dopad na celé území ČR včetně území hlavního města Prahy. Pro cíl Konvergence i
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bude podáván vždy společný projekt.
Forma a způsob podání žádosti o dotaci:
Žadatel musí mít nejprve schválenou Osnovu rámcového projektu na úrovni porady ministra MMR, poté žadatel
podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti je k dispozici na
stránkách www.eu-zadost.cz.
Tištěné žádosti bude přijímat zprostředkující subjekt CRR na adrese: Centrum pro regionální rozvoj ČR,
pobočka NUTS II Praha, Náměstí Míru 9 (Národní dům - KDŽ), 120 53 Praha 2 Vinohrady.
Žádosti CRR bude přijímat Řídící orgán OPTP na adrese: MMR, Odbor řídícího orgánu OPTP,
Staroměstské náměstí 6, 110 16 Praha 1.
Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP, kde naleznete další podrobné informace, je zveřejněna na stránkách
www.strukturalni-fondy.cz/op-tp/dokumenty.
Kontaktní osoby:
 Ing. Lucie Tučná - MMR, Odbor řídícího orgánu OPTP, lucie.tucna@mmr.cz , tel.: 22486 1695
 Ing. Magdaléna Šourková - MMR, Odbor řídícího orgánu OPTP, magdalena.sourkova2@mmr.cz, tel.:
22486 1275
 Bc. Vladimír Studnička - CRR, vedoucí pobočky NUTS II Praha, studnicka@crr.cz, tel: 22159 6520
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