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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

držíte v rukou podzimní vydání Zpravodaje IROP, ve kterém se tentokrát blíže seznámíme se specifickým cílem IROP 2.4
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení. Tento cíl
je určen mateřským, základním a středním
školám a institucím zaměřených na celoživotní vzdělávání. Vzhledem k širokému
záběru se zaměříme na jednu část, a to na
mateřské školy.
V našem programu mohli žadatelé získat
finanční prostředky na rekonstrukce, rozšíření nebo vybudování mateřských škol. Ze
dvou výzev IROP č. 14 a 15 získalo finanční
podporu 155 zařízení předškolního vzdělávání za více jak 2,2 mld. Kč z evropských
prostředků, které budou využity na vznik
více než 8 000 nových míst pro děti v předškolním věku. Již nyní máme ukončených
několik projektů a dostávají se k nám pozitivní zprávy o tom, jak jsou dodatečně otevřené kapacity školek velkým přínosem pro
rodiče a předškoláky, kteří nemusí dojíždět
do vzdálenějších obcí. IROP tak plní svůj
cíl zlepšovat podmínky pro život v České
republice. Více o tématu mateřinek a také
rozhovory s úspěšnými příjemci naleznete
na stránkách 3 - 6.

Z dalších témat Zpravodaje bychom vás
rádi upozornili na reportáž z Výroční konference IROP s názvem „Kulturní dědictví ze
strukturálních fondů“, která se uskutečnila
na konci října v inspirujícím prostředí Hutě
František v Sázavě . Přítomni byli jak příjemci podpory IROP z oblasti kultury, která
zahrnuje památky, muzea a knihovny, tak
i úspěšní a velmi inspirativní realizátoři projektů z Integrovaného operačního programu
2007-2013. Cílem tohoto setkání bylo sdílení zkušeností a dobré i špatné praxe s realizací projektů podpořených z ESIF. Samotná
Huť František je jedním z úspěšně zrealizovaných projektů z IOP a je i velmi zajímavým
tipem na výlet. Věřím, že osloví nejenom
umělecky orientované návštěvníky, ale také
rodiny s dětmi.
Jako v každém čísle, i v tomto vám přinášíme informace o integrovaných nástrojích,
zejména aktuality pro místní akční skupiny.
Zatímco výzvy na individuální projekty již
pomalu končí, výzvy v integrovaných nástrojích jsou v plném proudu a příští rok budou
dominovat. Společně s Centrem pro regionální rozvoj, jednotlivými městskými aglomeracemi – nositeli integrovaných nástrojů
a místními akčními skupinami se soustře-
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díme na maximální plynulost a hladký
průběh vyhlašovaných výzev a hodnocení
integrovaných projektů, pro které máme
připraveno celkem 32,16 mld. Kč.
Závěrem mi dovolte, abych vám, milí čtenáři, popřál do konce roku energii a entuziasmus pro splnění vašich cílů a radost
z realizovaných projektů. V IROP jsme
schválili již přes 2 500 projektů za téměř
41 mld. Kč a s maximálním nasazením pokračujeme dále v podpoře projektů, které
přispějí k lepšímu životu nás všech.



Rostislav Mazal
ředitel Řídicího orgánu IROP




Fotografie na titulní stránce:
Projekt: Rekonstrukce budovy bývalé školy na
MŠ Letkov
reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000628
Příjemce: Obec Letkov

MATEŘSKÉ
ŠKOLY

V IROP myslíme i na ty nejmenší!
Jednou z podporovaných aktivit Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) je i podpora předškolního vzdělávání, na kterou je připraveno více jak 3 mld.
Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem této podpory je navyšování
kapacit a modernizace prostor pro nejmenší děti v předškolním věku.

Podpora předškolního vzdělávání z IROP
je směřována do mateřských škol, dětských skupin, ale také do různých typů
zařízení péče o děti jako jsou například
mateřská centra, centra péče o děti
a podobně. První výzvy (č. 14 a 15) v této
oblasti vyhlásil Řídicí orgán IROP na
konci roku 2015 a již nyní můžeme po
České republice vidět první dokončené
projekty. V těchto výzvách bylo schváleno celkem 154 projektů za více jak 2,2
mld. Kč z EFRR. Jedná se o 155 zařízení
předškolního vzdělávání, kde bude díky
IROP modernizováno či nově vybudováno 8008 míst pro děti předškolního
věku a v těchto zařízeních bude k dispozici 1454 míst pro děti ve věku do 3
let. Veškerá tato infrastruktura má být
vybudována do 30. 9. 2018 a řada projektů je již i dokončena. Díky navyšování
kapacit dojde k uspokojení většího počtu žádostí o umístění dětí, což na jedné straně zajistí lepší integraci dětí do
kolektivu a jejich vzdělávání, a na straně

druhé umožní rodičům dřívější návrat do
zaměstnání.
Největší počet úspěšných žadatelů je
z okruhu měst a obcí (132 projektů), a to
zejména pro potřeby mateřských škol.
Rovněž registrujeme projekty soukromých společností či spolků. Zajímavý je
například projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s názvem „Rozšíření MŠ VŠTE ČB“,
díky kterému dojde k navýšení kapacity
mateřské školy o 24 dětí. Tato mateřská škola je určena pro zaměstnance
a studenty vysoké školy, ale v případě
volných kapacit také pro zájemce z řad
veřejnosti. Ve 14. výzvě bude podpořena
i jedna lesní školka, takže se daří prosazovat i tento moderní trend výchovy
v souznění s přírodou.
Řídicí orgán IROP již neplánuje žádné
další individuální výzvy na předškolní
vzdělávání (z důvodu vyčerpání naplá-

novaných finančních prostředků), nicméně IROP i nadále podporuje rozvoj
předškolní infrastruktury a to díky výzvám v rámci metropolitních oblastí ITI
a IPRÚ, kde je připraveno 870 mil. Kč
z EFRR. Jedná se o průběžné výzvy, ve
kterých nyní jádrová města připravují své podvýzvy s ohledem na strategie
rozvoje území svých aglomerací a již
i zde se nám daří schvalovat k financování první úspěšné projekty, jako je
například novostavba mateřské školy v Brně pro 168 dětí. Tento projekt
s názvem „MŠ Kamechy II“ je doposud
největším registrovaným projektem pro
oblast předškolního vzdělávání. Další
prostředky ve výši 1,9 mld. Kč z EFRR
jsou v IROP připraveny pro školy z venkovských oblastí v 68. výzvě, která je určena pro projekty v komunitně vedeném
místním rozvoji (CLLD), a i zde je mimo
jiné možno žádat na podporu mateřských škol a dalších typů zařízení předškolního vzdělávání.

TOP 10 projektů v realizaci dle výše dotace:
Celkové způsobilé výdaje (Kč)

Dotace z EU
(Kč)

Jihomoravský kraj

80 519 209,16

68 441 327,78

Město Benešov

Středočeský kraj

60 000 000,00

51 000 000,00

Mateřská škola Pacov

Město Pacov

Kraj Vysočina

60 000 000,00

51 000 000,00

Mateřská škola Pyšely

Město Pyšely

Středočeský kraj

59 999 000,02

50 999 150,01

Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání
v městysi Cerhenice a okolí

Městys Cerhenice

Středočeský kraj

56 588 396,49

48 100 137,01

Každý má právo na vzdělání
- Mateřská škola Za Lávkami

Město Dačice

Jihočeský kraj

55 352 181,00

47 049 353,85

Mateřská škola Prokopa Holého

Město Stříbro

Plzeňský kraj

53 789 608,04

45 721 166,83

Novostavba Mateřské školy v Bohuňovicích

Obec Bohuňovice

Olomoucký kraj

52 496 338,00

44 621 887,30

Název projektu

Název žadatele

Kraj

MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ

Statutární město Brno

Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

Město Černošice

Středočeský kraj

48 812 717,34

41 490 809,73

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Město Žandov

Liberecký kraj

44 785 623,77

38 067 780,20
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ROZHOVOR

Město Benešov bude mít novou mateřskou
školu podpořenou z IROP
Na místě staré a již nevyhovující budovy z osmdesátých let vyrostla nová a moderní budova mateřské školy pro 140 dětí. Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově byla
podpořena částkou 51 mil. Kč z EFRR a jedná se tak o jeden z největších projektů na
podporu předškolního vzdělávání z IROP.

Podpořený projekt zahrnuje demolici původních prostor a kompletní vybudování
nové mateřské školy s pěti učebnami
včetně sociálního zázemí, stravovacího
úseku a dalšího zázemí nezbytného pro
chod školy. Součástí projektu je rovněž
nákup vybavení, včetně nákupu kompenzačních pomůcek pro děti se speciálními
potřebami. Na zahradě mateřské školy
pak vzniká zcela nové dětské hřiště s řadou zajímavých herních prvků.
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu
v mateřských školách na území města
Benešov. Ve městě se nachází pět mateřských škol a i přesto nebyla ve školním
roce 2015/2016 k předškolní výuce přijata pětina přihlášených dětí. Ve městě dochází k výstavbě nových bytových a rodinných domů a bylo nezbytné řešit nárůst
poptávky mladých rodin po předškolním
vzdělávání. Celkově dochází k navýšení
kapacity o 40 míst a díky navýšení kapacity bude také možné zohlednit potřeby
rodin s dětmi do 3 let. V mateřské škole
bude vyčleněna kapacita pro 15 dětí ve
věku do 3 let a může tak u mladých rodin
dojít lepšímu skloubení rodinného a profesního života. Projekt rovněž reflektuje
potřeby dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami pomocí nákupu kompenzačních pomůcek a zajištěním kompletní
bezbariérovosti školní budovy.

jsem věděla, protože v této mateřské
škole pracuji již 27 let. Nahradit nevyhovující budovu novou, navíc energeticky
úspornou budovou, bylo potřebné. My
všichni máme velkou motivaci doplnit
novou budovu perfektní prací pro děti
v oblasti výchovy a vzdělávání a využívat
vše, co nám nové podmínky pro vzdělávání nabízejí, na 100 %. A samozřejmě
chceme budovat školu otevřenou jejich
rodičům a být pro ně partnery a rádci
v oblasti výchovy dětí.
Demolice původní budovy mateřské
školy byla zahájena v dubnu 2017. Kdy
jste museli školu vyklidit a jak jste řešili
dočasné umístění dětí?
Děti byly umístěny od 19. 4. 2017 do
náhradních prostor mateřských škol
a školních družin základních škol. Díky

O zkušenostech s realizací projektu jsme
si povídali s ředitelkou Mateřské školy
Úsměv Benešov Helenou Studničkovou.
Kdo byl hlavním iniciátorem projektu na
vybudování nové mateřské školy? Musela jste přesvědčovat zástupce města
o potřebnosti projektu, nebo s nápadem
přišlo samo město?
O projektu bylo rozhodnuto v době, kdy
jsem ještě nebyla ředitelkou této mateřské školy, ale o připravovaném projektu
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vstřícnosti ředitelů všech těchto školských zařízení jsme měli podmínky ke
vzdělávání dětí srovnatelné s běžným
provozem mateřských škol. Pro děti,
hlavně ty starší, byla přínosem možnost
pobývat ve „velké škole“ a potkávat školáky. Také ředitelky školních jídelen se
postaraly o přípravu stravy podle požadavků norem pro předškolní děti.
V nové budově byl zahájen zkušební provoz 16. 10. 2017. Jak tento zkušební provoz probíhá a kolik dětí již nové prostory
využívá?
Na zkušební provoz nastoupilo 84 dětí.
Děti byly umístěny ve druhém nadzemním podlaží, které bylo připraveno na
zkušební provoz. Část dětí, jejichž třídy
ještě nebyly připravené, ještě zůstala
v režimu přechodného pobytu.

ROZHOVOR

Kdy se plánuje zahájit plný provoz a co
vše je ještě potřeba dodělat?
Po kolaudaci, která proběhla v pátek 10.
11. 2017, požádá zřizovatel MŠ město
Benešov o rozšíření školského rejstříku
na Krajském úřadu Středočeského kraje
a následně od 22. 11. 2017 zahájí docházku všechny děti, které budou k tomuto
datu přijaty. Budova je kompletně hotová, zahrada s dětským hřištěm prochází
posledními zahradnickými úpravami, ale
kvůli technologickým problémům s betonovou podlahou v prvním nadzemním
podlaží se teprve nyní dokončují interiéry.
Všichni zaměstnanci dolaďují třídy, chodby a výzdobu tak, aby se dětem v nové
mateřské škole líbilo.
V říjnových volbách byla v budově MŠ zřízena volební místnost a volební účast byla
nadprůměrná. Volby asi brala spousta
lidí jako možnost, jak se na novou MŠ
podívat. Jak reagují obyvatelé sídliště na
novou MŠ a jak to hodnotí rodiče?

Volební místnost byla v budově MŠ zřizována vždy a i nyní jsme tuto místnost
provizorně zřídili. Takže ve dnech voleb
se nám u vstupu pohybovali nejen děti
a rodiče, ale také voliči a stěhovací firma.
Nicméně se vše zvládlo a je pravda, že
spousta voličů se zvědavě rozhlíželo kolem sebe.
Průběh stavby byl po celou dobu obyvateli
sídliště bedlivě pozorován. V úterý 21. 11.
2017 v 15:00 proběhlo slavnostní otevření
naší mateřské školy pro děti a jejich rodiče. Následně zorganizujeme i den otevřených dveří pro obyvatele sídliště, pro
jejichž děti především byla nová budova
postavena.
A jak si pochvalují novou školku a nové
hračky samotné děti?
Pro děti je všechno nové a zajímavé, velmi
rychle si zvykly na krásné, nové, prosvětlené prostory. Rády se za odměnu sklouznou na tobogánu ve vstupním atriu, po
vyzvednutí rodiči nemusí dolů z patra po
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schodech, ale sklouznou se a maminku
vždy předhoní.
Co říkáte na novou MŠ Vy, jakožto ředitelka? Do jaké míry jste se podílela na
přípravě projektu?
Pro mě jako pro ředitelku je samozřejmě velkou radostí, že můžeme děti přijímat v tak krásné a moderní budově, jen
se všichni ještě „pereme“ s obsluhou
a využíváním nových technologií, hlavně
vzduchotechniky, topení stropními panely,
obsluhou zabezpečení školy, moderním
zařízením varny atd. Do přípravy projektu
jsem k mé radosti byla aktivně zapojena
a díky této možnosti jsem mohla ovlivnit
některé změny v projektu v zájmu provozu
MŠ. V době realizace stavby jsem se pravidelně zúčastňovala kontrolních dnů na
stavbě a měla jsem možnost podílet se na
řešení problémů a nutných změn, které
se občas objevily během realizace stavby.
Děkujeme za rozhovor.

ROZHOVOR

Rozhovor se starostou Letkova Rostislavem
Kotilem o vybudování školky v obci
Dalším z úspěšných projektů IROP zaměřených na posílení infrastruktury předškolního
vzdělávání je projekt s názvem „Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov“ na Plzeňsku. Obec Letkov, která má 650 obyvatel, nedisponovala zařízením pro předškoláky, a proto
museli rodiče s dětmi dojíždět do okolních obcí. Díky podpoře z IROP však mohli letkovští
zrekonstruovat nevyužívanou budovu staré školy, která nyní slouží místním předškolákům.
O průběhu realizace projektu si s námi popovídal starosta Letkova Ing. Rostislav Kotil.

Můžete nám úvodem představit Váš projekt?
Jak už vyplývá z názvu akce, jednalo se o rekonstrukci více než stoleté budovy bývalé
školy. Myšlenkou na efektivní využití této
obecní budovy, nevyužívané od roku 1976,
kdy bylo ze zákona ukončeno vyučování v bývalé jednotřídce, se začalo zabývat vedení
obce spolu s ostatními zastupiteli obce Letkov v roce 2011. V roce 2013 byly s využitím
dotace Plzeňského kraje zahájeny práce zaměřené na opravy havarijního stavu budovy
a v roce 2016, po neúspěšném pokusu získat
dotaci z MŠMT ČR, požádala obec o dotaci
z IROP. Na základě rozhodnutí o přidělení
dotace v prosinci 2016 pak byla v únoru 2017
zahájena rekonstrukce celé budovy. Cílem
projektu bylo vybudování mateřské školy pro
20 dětí v Letkově, který patří k nejrychleji se
rozvíjejícím obcím v kraji. Z původních 270
obyvatel na přelomu století má dnes více než
650 obyvatel s průměrným věkem 40 let.
Rekonstrukce, realizovaná v letošním roce
v rekordně krátkém čase necelých šesti
měsíců a její následné vybavení moderním
nábytkem a zařízením všeho druhu, přispěla
k záchraně největší z obecních budov v Letkově a především k navrácení po léta chátrající budovy bývalé školy opět dětem.

Otevření mateřské školy v Letkově výrazně
přispěje k dalšímu rozvoji obce, školka se
stává jednou z jistot pro mladé rodiny žijící
v obci a jejím nejbližším okolí. Nejmladší obyvatelé obce se v hezké a moderně zařízené
školce připravují pod vedením dvojice zkušených učitelek k nástupu do opravdové školy,
navazují nová přátelství, při procházkách poznávají svoji vesnici a v neposlední řadě se od
počátku aktivně zapojují do dění v obci.
Jaká je odezva rodičů a děti na novou MŠ?
Odezva všech rodičů, jejichž děti MŠ v Letkově navštěvují je jenom pozitivní. A nadšení
dětí snad ani nelze popsat – to se musí zažít
na vlastní oči. Po prvních dvou měsících existence mateřské školy je zřejmé, že kapacita
dvaceti míst nebude zdaleka postačovat zájmu a že rozhodnutí zastupitelstva obce zřídit
mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci obce bylo správné.
Jak hodnotíte celkový průběh a realizaci
projektu?
Z pohledu času, který uplynul od podání žádosti o dotaci v březnu-dubnu 2016, vydání
rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 90 %
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způsobilých nákladů „ex post“ na konci prosince 2016 a termínu zahájení stavebních
prací 22. 2. 2017, hodnotím celkový průběh
realizace jako obrovský úspěch všech, kteří
se podíleli na stavebních úpravách budovy,
kteří zajistili k termínu zahájení školního
roku vybavení místností MŠ a kteří připravili vše nezbytné pro to, aby v naší mateřské
škole mohla být 4. září 2017 zahájena výuka
předškoláků. Nepřehlédnutelnou roli při orientaci v poměrně složitém systému poskytování informací o probíhající stavbě sehrávala
a stále sehrává informační podpora plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR,
jmenovitě pak trpělivá spolupráce ze strany Ing. Hany Vačkářové. Především díky její
ochotné spolupráci s námi se nám postupně daří uspokojovat požadavky generované
v rámci hodnotícího systému IROP. Zkušenosti získané za těch dosud uplynulých deset
měsíců realizace projektu jsou pro mne i pro
moje spolupracovníky bezesporu zkušenostmi velice zajímavými. V naší obci plánujeme
několik dalších finančně náročných projektů, a pokud se naskytne příležitost ucházet
se o možnost jejich financování v podobném
programu, určitě se o to pokusíme.
Děkujeme za rozhovor.

ZATEPLOVÁNÍ

Aktuality z oblasti zateplování
bytových domů v IROP
Ve specifickém cíli 2.5 se chýlí k závěru příjem žádostí ve 37. výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“. V polovině listopadu evidujeme zhruba 1000 předložených
žádostí o podporu v celkovém objemu převyšujícím 2 mld. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) a také řadu již dokončených a proplacených projektů.

V této výzvě jsme zaznamenali podstatný
zájem žadatelů ze všech krajů České republiky. Nejvíce projektů bylo předloženo
na zateplení bytových domů v Moravskoslezském kraji – celkem 152 žádostí v celkovém objemu 366 mil. Kč z EFRR. Naopak
nejméně projektů bylo podáno v Pardubickém kraji – pouze 21 v celkovém objemu 65
mil. Kč z EFRR.
Během letošního roku provedl Řídicí orgán
IROP několik významných změn v této výzvě.
Kromě úprav indikátorů, snížení povinných
příloh žádostí nebo úprav v monitorovacím
systému MS2014+, došlo ke znatelnému
zjednodušení v procesu výběru dodavatele
pro společenství vlastníků jednotek a ostatní typy žadatelů, kteří nejsou zadavateli
podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
V červnu byla také na Monitorovacím výboru IROP schválena nová sada hodnotících
kritérií, která výrazně zjednoduší možnost
žádat o podporu na zdroje tepla nebo na
fotovoltaické systémy. První ohlasy na tato
nová kritéria jsou patrné již nyní – přibývá
projektů, u kterých vlastníci bytových domů
nejen zateplují a vyměňují okna, ale také
pořizují nové kotle nebo tepelná čerpadla.
V návaznosti na ukončení příjmu v 37. výzvě,
je důležité upozornit, že se chystá na začátek příštího roku nová výzva na energetické

úspory v bytových domech. Do připravované výzvy se podařilo prostřednictvím revize
Programového dokumentu IROP prosadit
několik změn. Tou nejvýraznější je nově
možnost pro bytová družstva předložit žádost o podporu nejen pro bytové domy, které mají ve svém výlučném vlastnictví, ale
také pro bytové domy ve spoluvlastnictví
družstva a soukromých vlastníků, ve kterých družstvo vykonává roli správce domu.
Systém příjmu a vyhodnocování projektů
v nové výzvě bude i nadále průběžný. Obdobně podporované aktivity budou stejné,
jako ve stávající 37. výzvě.
Z úspěšných ukončených a proplacených
projektů lze jmenovat např. projekt na zateplení bytového domu o 24 bytech v Brně –
Žabovřeskách s celkovou podporou ve výši
750 tis. Kč nebo projekt na zateplení bytového domu o 34 bytech v Horním Slavkově
s celkovou podporou ve výši 1,118 mil. Kč.
V letošním roce se očekává ukončení realizace u celkem 411 projektů zaměřených
na zateplování.
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu
IROP.
Projektové záměry a podmínky výzvy lze
konzultovat na regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj.

Brno Žabovřesky
Název projektu: Oprava a modernizace
domu Chládkova 29abc Brno – Žabovřesky
registrační číslo:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001467
příjemce: SVJ Chládkova 29

Horní Slavkov
Název projektu: Zateplení BD - Poštovní 667
registrační číslo:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001016
příjemce: SVJ Poštovní 667/21
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VÝROČNÍ
KONFERENCE

Výroční konference IROP zaměřená
na kulturní dědictví ze strukturálních fondů
24. října 2017 se v Centru sklářského umění ve sklářské huti František v Sázavě
uskutečnila celodenní konference zaměřená na jedno z nejpůsobivějších témat v IROP,
a to kulturní dědictví. Česká republika může z Evropského fondu pro regionální
rozvoj čerpat pro oblast kulturního dědictví až 11 mld. Kč. Tato jedinečná částka je
pravděpodobně poslední příležitostí tak velkého rozsahu, jež mohou z evropských
dotací naše památky, muzea a knihovny získat.

Konferenci slavnostně zahájil náměstek
pro řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád, který seznámil zhruba
stovku účastníků konference s aktuálním
stavem IROP. „V oblasti kulturního dědictví IROP bylo dosud vyhlášeno 8 výzev
a z toho 3 jsou již ukončené. Z tohodvě
výzvy na revitalizace vybraných památek
a jedna výzva pro muzea. V IROP je v současné době v realizaci již 99 projektů obnovy památek, muzeí a knihoven za 5,25
mld. Kč. Dalších 80 projektů památek je
v procesu hodnocení a postupně si rozdělí
zhruba další 3 mld. Kč. Krajská a státem
zřizovaná muzea a krajské knihovny mohou stále podávat žádosti o podporu se
zaměřením na vznik nových expozic a depozitářů či zvýšení ochrany sbírkových
a knihovních fondů.“ vysvětlil Semorád.

Ředitel Řídicího orgánu IROP, Rostislav
Mazal, zmínil některé konkrétní projekty
obnovy památek, které se pak představily v samostatné prezentaci. „Největší
objem dotací směřuje na revitalizaci památek zapsaných na indikativním seznamu UNESCO, například jsou to Lázně
Luhačovice, Žatec – město chmele, dále
pak na některé národní kulturní památky
atp. Výjimečnost tak rozsáhlých investic do našeho kulturního dědictví nelze
spatřovat jen v samotném rozsahu, ale
především v obsahu a přínosu pro další rozvoj území.“ Mazal též připomněl
předchůdce IROP - Integrovaný operační program (IOP), z kterého bylo v předchozím programovém období podpořeno
množství zajímavých projektů revitalizace
památek. Na IOP navazuje IROP i svou fi-

lozofií. „Nejedná se totiž o pouhou obnovu
památek jako takových, ale každý projekt
přináší našemu kulturnímu dědictví určitou přidanou hodnotu. Příkladem je obnova barokního hospitálu Kuks, který jako
jediný projekt v České republice získal
v letošním roce cenu Grand Prix v rámci
ocenění Europa Nostra. Na Kuksu došlo
ojedinělým způsobem k propojení revitalizace objektu s navrácením kulturně-společenského života do celého území.
Tento projekt byl realizován v minulém
programovém období z dotace z Integrovaného operačního programu,“ uvedl
Mazal. IROP navazuje na úspěchy a zkušenosti s projekty obnovy památek v IOP
a ROP (Regionální operační programy).
Především v IOP bylo realizováno několik
stěžejních projektů revitalizace památek,

Přednášející konference IROP

8

VÝROČNÍ
KONFERENCE

ke kterým patří nejen již zmíněná obnova hospitálu Kuks, ale také vznik Centra
sklářského umění v huti František v Sázavě s bohatými edukačními aktivitami,
dále revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli nebo zpřístupnění a nové využití
národní kulturní památky Vítkovice a dolu
Hlubina v Ostravě. Ve srovnání s již dříve
realizovanými projekty IOP se však v IROP
změnily některé podmínky, například
v jednom projektu lze čerpat dotaci maximálně 124 mil. Kč pro národní kulturní
památky, respektive 246 mil. Kč, pokud je
památka zapsaná na Seznamu světového
dědictví UNESCO. Všechny výše zmíněné
projekty IOP spolu s pěticí vybraných projektů IROP se představily v odpoledním
bloku.
Mezi zajímavé podpořené projekty IROP
patří například obnova svatoprokopského
areálu na Sázavě (dotace z EU 101 mil.
Kč), dále projekt Stará Boleslav – kolébka
české státnosti (dotace z EU 98,7 mil. Kč),
revitalizace hradu Kost (dotace z EU 75,1
mil. Kč) nebo revitalizace kolonády haly
Vincentka v Luhačovicích (dotace z EU 88
mil. Kč).
Důležitou prezentaci si připravil Ivo Lukš
z Centra pro regionální rozvoj ČR, který
se s přítomnými účastníky, povětšinou
z řad příjemců podpory ze strukturál-

Ukázky sklářských děl ze stálé expozice

Účastníci konference IROP
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ních fondů či realizátorů projektů, podělil
o své dlouholeté zkušenosti z oblasti veřejných zakázek. To je téma, kterému se
žádný z podpořených projektů nevyhne.
Veřejným zakázkám je potřeba věnovat
zvýšenou pozornost, jelikož jsou předmětem kontrol a auditů a na základě jejich
zjištění může dojít ke krácení zakázky
a tedy přivodit danému projektu, resp.
realizátorům horké chvíle. Proto lze jen
doporučit konzultace s odborníky Centra
pro regionální rozvoj ČR.
Dvěma příspěvky se na programu konference podílelo i Ministerstvo kultury,
které kromě kladů a záporů dotací v památkách prezentované paní náměstkyní Matouškovou představilo i podpořený
projekt Czechiana z IROP z oblasti elektronizace kulturního dědictví.
Účastníci konference si prohlédli huť
František i s odborným výkladem. Konference měla mezi účastníky úspěch, což
se potvrdilo nejen tím, že většina návštěvníků vydržela až do konce, ale i komentáři během závěrečné debaty, kdy si několik
účastníků notovalo, že obdobné setkávání
by mělo být pořádáno pravidelně a mělo
by se zaměřit také na podporu památek
po roce 2020.
Všechny prezentace z Výroční konference
jsou volně k dispozici na webu IROP.

INTEGROVANÉ
NÁSTROJE

Aktuální informace
k integrovaným nástrojům
Zatímco výzvy IROP určené pro individuální projekty postupně končí a předložené
projekty jsou dohodnocovány a schvalovány, vyhlašování výzev integrovaných nástrojů
je v plném proudu.

Městské aglomerace integrovaných teritoriálních investic (ITI) vyhlásily celkem 75
výzev, do kterých bylo podáno 376 žádostí. Nejvíce výzev, tj. 16, vyhlásila Plzeňská
metropolitní oblast, která je následována
Brněnskou metropolitní oblastí s 15 vyhlášenými výzvami. Nejvyšší počet žádostí byl
předložen v Ostravě – 126 žádostí do šesti
vyhlášených výzev. Ve fyzické realizaci je již
51 projektů, které jsou zaměřeny hlavně
na zlepšení dopravní infrastruktury, bezpečnost dopravy a cyklostezky, modernizaci vozového parku, školství, památky nebo
vzdělávání. Například v Plzeňském kraji již
bylo podpořeno 11 projektů zaměřených na
zlepšení infrastruktury a vybavení středních
škol. V Olomouckém kraji dojde k revitalizaci kaple sv. Anny a kostela sv. Mořice.
V integrovaných plánech rozvoje území
(IPRÚ) vyhlásily městské aglomerace cel-

kem 56 výzev, do kterých bylo předloženo 62
žádostí. Premianty jsou aglomerace Karlových Varů a Zlína, obě shodně se 14 vyhlášenými výzvami. Ve fyzické realizaci je 10
projektů, díky kterým získají například nové
nízkopodlažní autobusy s CNG pohonem
v Českých Budějovicích nebo Mladé Boleslavi.

ŘO IROP s Centrem nastavil pravidla nejen
pro závěrečné ověření způsobilosti projektů,
kterým je prověřován soulad žádostí o podporu s Programovým dokumentem, ale i pro
administrativní ověření, prostřednictvím
kterého je na vzorku výzev MAS a předložených žádostí o podporu prověřováno hodnocení MAS.

Řídicí orgán IROP schválil k 16. 11. 2017 171
strategií místních akčních skupin (MAS) a je
tedy téměř u konce s hodnocením strategií,
neboť do komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) je zapojeno 178 MAS. Celkem již 72 MAS vyhlásilo 165 výzev, do kterých bylo předloženo 426 projektů. Zástupci
MAS se nyní soustředí na hodnocení předložených žádostí, které jsou v případě splnění
všech podmínek předány k závěrečnému
ověření způsobilosti Centru pro regionální
rozvoj ČR.

Takto již bylo Centru předáno 154 žádostí
o podporu ze 49 výzev MAS. U 22 výzev bylo
zahájeno administrativní ověření, z toho
u jedné výzvy bylo administrativní ověření
dokončeno a u 14 žádostí o podporu bylo zahájeno Závěrečné ověření způsobilosti. Pracujeme zároveň na posílení kapacit CRR pro
hodnocení projektů.
V následujícím souhrnu naleznete souhrn
nejpodstatnějších informací a změn, které
proběhly v poslední době v CLLD v IROP.

Změny postupů Řídícího orgánu IROP
v připomínkování dokumentace MAS

Semináře pro MAS
ve SC 4.1

V souvislosti s posílením kapacit a snahou o urychlení administrace nastavuje
ŘO IROP postupy pro kontrolu a připomínkování dokumentace MAS (interní
postupy, výzvy MAS, kritéria, kontrolní
listy pro hodnocení). Od 1. 9. 2017 probíhá každý měsíc předání agendy jednotlivých krajů od metodiků CLLD z Centra
pro regionální rozvoj na řídicí orgán.

ŘO IROP připravil ve spolupráci s Centrem semináře pro zástupce MAS k výkladu pravidel a podmínek jednotlivých
výzev ŘO IROP pro integrovaný nástroj
CLLD ve specifickém cíli 4.1 zaměřeného
na posílení komunitně vedeného místního
rozvoje.
Semináře se uskutečnily v termínech 24.
7., 23. 8., 11. 9. a 11. 10. – prezentace
a nejčastější dotazy naleznete na webových stránkách IROP (Dokumenty pro
MAS → Semináře → Semináře ke SC 4.1).

K 1. 9. jsou tyto postupy platné pro Ústecký kraj a kraj Vysočina, od 1. 10. pro

Středočeský kraj, od 1. 11. pro Karlovarský a Plzeňský kraj a vybrané MAS
Královehradeckého kraje (MAS Krkonoše, z.s., MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s., MAS Mezi Úpou a Metují,
z.s., Otevřené zahrady Jičínska z.s.).
K 1. 12. dojde k předání zbývajících MAS
z Královehradeckého kraje a z Jihomoravského kraje. MAS z výše uvedených
krajů posílají své dokumenty k připomínkám pouze na řídicí orgán, a to na
adresu clldirop@mmr.cz.
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Aktualizace Minimálních požadavků ŘO IROP
k implementaci CLLD

Vydání aktualizovaných
pravidel pro žadatele
a příjemce výzvy č. 6

ŘO IROP vydal k 7. 11. 2017 aktualizované požadavky k interním postupům
MAS. V dokumentu jsou uvedeny postupy
jednak k samotnému procesu připomínkování dokumentace MAS, tak i k požadavkům, které ŘO IROP stanovuje pro
jednotlivé dokumenty (interní postupy, výzvy MAS, kritéria, kontrolní listy pro hodnocení, harmonogramy výzev).

Dne 24. 10. 2017 vydal ŘO IROP revizi
Specifických pravidel 6. výzvy IROP „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích
a administrativních schopností MAS“
ve specifickém cíli 4.2.

Zásadní změny v Minimálních požadavcích jsou následující:
 V úvodu je upravena účinnost tohoto
dokumentu - pro doposud neschválené
interní postupy, tedy ty, které jsou v připomínkovacím procesu, případně ještě
nebyly předloženy ŘO IROP ke kontrole,
je účinnost dnem vydání tohoto dokumentu, tedy dnem 7. 11. 2017. Pro již
vydané a schválené interní postupy MAS
je nutné provést jejich aktualizaci tak,
aby se výzvy vyhlašované od 1. 1. 2018
řídily již interními postupy MAS aktualizovanými dle těchto minimálních požadavků, účinnost je tedy od 1. 1. 2018.
U výzev vyhlašovaných do 31. 12. 2017
se MAS řídí interními postupy, které
mají již schváleny.
 Byla přidána kapitola „Postup pro předkládání dokumentace MAS“, která popisuje postupy ŘO IROP vůči MAS, jaké

dokumenty MAS zasílá ke kontrole, v jakých termínech, kdo se na připomínkování dokumentace podílí. Jsou rozlišeny
postupy, kdy kontrola probíhá i za součinnosti Centra, tedy metodika CLLD,
a kdy pouze na ŘO IROP.
 Kapitola „Hodnocení a výběr projektů“:
u kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti byla připuštěna varianta schvalovatel a hodnotitel, u věcného hodnocení jsou uvedeny dvě možné varianty
fungování komisí. Zásadní podmínka je,
že věcné hodnocení provádí výběrový
orgán nebo jeho hodnoticí komise, která je složena min. ze třech členů.
 Kapitola „Přezkum hodnocení projektů“ – je stanovena závazná lhůta pro
přezkum 15 pracovních dní. Dále je
umožněno vzdání se práva na přezkum
a je uveden vzor tohoto vzdání se práva
podat žádost o přezkum.
 Zveřejňování dokumentů – stanovena
závazná lhůta 5 pracovních dní na webu
MAS.
 Doplněna kapitola „Postupy pro posuzování změn projektů“.
 Kapitola „Kontrolní listy MAS“ – jsou
uvedeny pokyny ke zpracování KL, a to
včetně doplnění vzoru pro MAS, upřesnění hodnocení a kontroly povinných
příloh výzvy.
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Zásadní změny ve Specifických pravidlech 6. výzvy IROP:
 zpřesnění informací ohledně dokladování animace škol
 zjednodušení dokladování u cestovného
 zpřesnění použití log v rámci publicity
 stanovení limitu pro administrativní
zjednodušení
 úprava termínů a požadavků pro předkládání externích auditů
 úprava přílohy Rekapitulace mzdových
výdajů
Bližší informace ke SC 4.2, včetně nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu a Zprávách o realizaci jsou k nalezení
v Newsletteru Centra č. 19 na webových
stránkách Centra pro regionální rozvoj
České republiky.

MAS

Hodnotící a kontrolní systém MAS
V průběhu hodnocení integrovaných projektů předložených do výzev MAS probíhá
několik fází, které jsou zaměřeny na procesní kontrolu hodnocení a výběr projektů

Kontrola výzvy MAS,
kontrola hodnotících
kritérií a interních
postupů

Výzva ŘO IROP na
předkládání žádostí
o podporu v SC 4.1

CRR provede u projektů,
které vybrala MAS,
závěrečné ověření
způsobilosti projektů
podle kritérií, která
schválil ŘO

Přezkum
rozhodnutí
na MAS

MAS: monitorovací návštěvy na věcném
hodnocení a administrativní ověření dodržování postupů MAS při hodnocení a výběru projektů. Administrativní ověření bude

Schválení
integrovaných
projektů

Žadatel
podává
žádost
o podporu

Vyhlášení
a zveřejnění
výzvy MAS

CRR - Kontrola dodržování
postupů MAS při hodnocení
a výběru projektů – na
vzorku vybrané i nevybrané
projekty - dodržování kritérií
(samostatný kontrolní list)

MAS - řešení stížností
směřujících na MAS

Příjem
žádostí
o podporu

Rozhodovací
Orgán, změna stavu
projektu po věcném
hodnocení

V případě důvodné
žádosti o přezkum,
znovu výběr
hodnotitelů, Výběrový
orgán, Rozhodovací
orgán

Vydaní
Rozhodnutí
o poskytnutí
dotace

provedeno před závěrečným ověřením
způsobilosti projektů, a to alespoň u jedné
výzvy každé výzvy MAS, která v daném kalendářním roce vyhlásila výzvu.

Přezkum
rozhodnutí
na MAS

Kontrola formálních
náležitostí
a přijatelnosti
na úrovni MAS

Přezkum
rozhodnutí
na MAS

Výběrový orgán/
Hodnotící Komise,
Věcné hodnocení
žádosti o podporu na
úrovni MAS

Výběr hodnotitelů
k věcnému
hodnocení
konkrétní výzvy
MAS dle IP

CRR - Monitorovací
návštěvy na Věcném
hodnocení (vzorek
MAS)

Rozhodnutí o poskytnutí
dotace CRR - Kontroly dle
fáze realizace projektu,
stížnosti ŘO IROP- stížnosti
a kontrola delegovaných
činností na CRR

OTEVŘENÉ VÝZVY
Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení příjmu žádostí

Alokace (ERDF)

Druh výzvy

14.12.2017

400 000 000,00 Kč

Průběžná

30.6.2018

1 900 000 000,00 Kč

Průběžná

31.3.2023

3 819 057 743,00 Kč

Průběžná

8.12.2015

15.12.2017

600 000 000,00 Kč

Průběžná

11.3.2016

31.12.2017

687 000 000,00 Kč

Průběžná

12. 1. 2018

3 500 000 000,00 Kč

Průběžná

21.12.2018

10 395 692 450,00 Kč

Průběžná

30.6.2017

15.7.2020

425 000 000,00 Kč

Průběžná

17.8.2017

31.1.2018

900 000 000,00 Kč

Průběžná

200 000 000,00 Kč

Kolová

4. Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
17.9.2015
6. Provozní a animační výdaje
29.9.2015
8. Technická pomoc
30.9.2015
17. e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv
25. Knihovny
37. Energrtické úspory v bytových domech II
1.7.2016
70. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II
23.2.2017
75. Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.
76. Muzea II.
77. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.
4.10.2017

30.3.2018

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze výzvy vyhlášené ŘO IROP. Integrované výzvy vyhlášené nositeli integrovaných nástrojů naleznete v sekci integrované výzvy.
Projektové záměry lze konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj.
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