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MILÍ
ČTENÁŘI,
máte před sebou třetí číslo Zpravodaje 

IROP, které se tentokrát zaměřuje na 

oblast sociální integrace a vzdělávání. 

Rok 2016 se dostal do své poslední 

čtvrtiny, nicméně Řídicí orgán IROP 

nepolevuje v tempu a připravuje další 

výzvy, které budou mimo jiné určeny 

místní akčním skupinám a nositelům 

integrovaných strategií ITI a IPRÚ. 

Doporučuji proto sledovat webové 

stránky IROP, kde vždy naleznete 

nejaktuálnější informace. Na předpo-

slední stránce Zpravodaje jsou pak 

uvedeny odkazy na jednotlivé nositele 

integrovaných strategií ITI, IPRÚ  

a zprostředkující subjekty.

Jak jsem se zmínil, zaměřili jsme se  

v tomto vydání na sociální integraci  

a vzdělávání, která zahrnuje specifické 

cíle IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostup-

nosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání a 2.4 Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení. Uvnitř 

čísla naleznete informace o aktuálně 

vyhlášených výzvách a také stručný 

přehled ukončených výzev v sociální 

oblasti IROP. Vaší pozornosti by neměl 

uniknout rozhovor s Mgr. Radkem 

Jiránkem, ředitelem Agentury pro 

sociální začleňování, o činnostech, které 

agentura zajišťuje, koordinovaném 

přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám a možnostech pro obce 

potýkajících se s otázkou sociálního 

vyloučení ať už jednotlivců či lokalit.

Vzhledem k tomu, že vyhlašování výzev 

a příprava žádostí o podporu je v plném 

proudu, připravili jsme pro vás pokračo-

vání „Rad a tipů pro žadatele“. Poměrně 

významné změny nastaly od 1. 10. 2016, 

kdy nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Pro 

čtenáře Zpravodaje IROP jsme připravili 

shrnutí zásad pro zadávání veřejných 

zakázek v souladu s aktuální právní 

úpravou a požadavky, které stanovil 

Řídicí orgán IROP.

V dalších tématech se ohlédneme za 

Výroční konferencí IROP ke snižování 

energetické náročnosti domů v České 

republice, která se uskutečnila 7. říj-

na 2016 v Praze, a zrekapitulujeme 

aktuální informace o výzvách připravo-

vaných do konce roku 2016.

Přeji vám příjemné čtení a úspěšnou 

realizaci projektů!

Zdeněk Semorád
Náměstek pro řízení sekce  

evropských programů

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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ROZHOVOR
Tématem aktuálního vydání 
Zpravodaje IROP je sociální integrace 
se zaměřením na možnosti podpory 
z IROP. Na úvod vám přinášíme 
rozhovor s Mgr. Radkem Jiránkem, 
ředitelem Agentury pro sociální 
začleňování a jeho zástupkyní 
Ing. Radkou Soukupovou 
o činnostech, které tato agentura 
zajišťuje, koordinovaném přístupu  
k sociálně vyloučeným lokalitám  
a možnostech pro obce.

Agentura pro sociální začleňování 
funguje od roku 2008 a je vládním ná-
strojem na podporu obcím, které řeší 
problematiku sociálního vyloučení. 
Můžete, prosím, blíže představit agen-
turu, její cíle a oblasti, kde působí?

RJ: Původně byla Agentura pro sociální 

začleňování založena, aby pomáhala 

obcím, na jejichž území se nacházejí 

sociálně vyloučené lokality. V průběhu 

času se ale ukázalo, že bez ovlivňování 

centrálních politik není podpora v teré-

nu možná.  Dnes je Agentura složena ze 

tří základních aktivit. 

Jednak je to práce na úrovni konkrét-

ních lokalit, kdy Agentura pomáhá 

obcím při realizaci opatření zmírňují-

cích sociální vyloučení. Propojujeme 

místní subjekty (samosprávu, úředníky, 

neziskové organizace, školy, úřad práce, 

zaměstnavatele, policii, církev, veřejnost 

i obyvatele vyloučených lokalit), aby při 

sociálním začleňování spolupracovaly. 

Pomáháme jim sestavovat plán opatře-

ní, hledat zdroje a realizovat projekty. 

Zároveň zprostředkováváme centrální 

a regionální veřejné správě zpětnou 

vazbu, jak se daří realizovat začleňo-

vací politiky, jak lidé reagují na státní 

podněty, která opatření jsou či nejsou 

efektivní. Jsme vlastně zrcadlem, které 

nastavujeme jednotlivým minister-

stvům. Snažíme se aktivně monitorovat 

lokality a přicházíme s vlastními návrhy 

na řešení. Naposledy jsme předkládali 

do vlády sadu návrhů na řešení problé-

mů v oblasti bydlení. 

Třetí „nohou“ Agentury je samostatný 

projekt Kampaň proti rasismu a násilí  

z nenávisti – známý jako HateFree 

Culture. Kampaň reaguje na nárůst 

negativních postojů proti skupinám 

obyvatel z důvodu jejich etnicity,  

sexuální orientace, náboženství, subkul-

tury, handicapu nebo jiných odlišností. 

Od loňska se více zaměřuje také na ev-

ropskou migrační krizi. Snaží se ukázat 

lidem, že mohou žít bez nenávisti. 

Kdybych to měl shrnout, je hlavním 

cílem Agentury podpora sociální sou-

držnosti. Nejde jen o boj proti sociální-

mu vyloučení a chudobě. Jde též  

o podporu solidarity ve společnosti, aby 

vyloučení bylo minimalizováno.  

Z našich kroků by měla profitovat vždy 

celá obec, nikoli jen chudí lidé ohrožení 

vyloučením.  

V jakých konkrétních obcích Agentura 
pomáhá?

RJ: Agentura působí v obcích v rámci 

tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám. Jde o finanční 

mechanismus navázaný na tři operační 

programy (OP Zaměstnanost, OP 

Výzkum vývoj vzdělávání, Integrovaný 

regionální operační program). Do toho 

mechanismu vstupují města a obce  

v tzv. vlnách.  V současné době je do 

spolupráce s Agenturou zapojeno cca 

100 samospráv (obcí či jejich svazků). 

Seznam zapojených samospráv je 

uveden na webu Agentury zde.

Proč by vůbec měla obec řešit sociální 
vyloučení svých občanů či lokality? 
Každý se přece může sám pokusit 
zlepšit svoji situaci – např. přestě-
hovat se do jiné části města, hledat 
si lepší práci, popř. mít dočasně více 
zaměstnání. 

RS: Základní charakteristikou sociálního 

vyloučení je, bohužel, souběh okol-

ností, které výrazně omezují možnosti 

vyloučených lidí k přístupu na otevře-

ný trh práce, k sociálním službám či 

vzdělávání. Chudí lidé jsou často nuceni 

žít v lokalitě, z níž je obtížné se dostat 

k lékaři, do školy, do práce. Levnější 

bydlení je mnohdy vykoupeno jeho níz-

kou kvalitou a špatnými hygienickými 

poměry. Špatná dostupnost veřejných 

služeb, spojená s vysokou zadlužeností 

a nízkou mírou vzdělanosti, často zne-

možňuje legální práci. Lidé jsou odká-

záni na sociální dávky, a s tím spojenou 

materiální chudobu. Ve vyloučených 

lokalitách je častější výskyt rizikových 

forem chování (např. alkoholismu, nar-

komanie či gamblerství) a kriminality 

(zvýšené je nejen riziko stát se pachate-

lem, ale i obětí trestné činnosti). Vidíme, 

že lidé si často neumí pomoci sami, jsou 

ve vleku své chudoby, neví, jak z ní ven.  

Obec, která má na svém území sociálně 

vyloučenou lokalitu, je tak vystavena 

zátěži, s níž se často potýká bez odbor-

né pomoci.  

I proto vznikla Agentura, aby pomáhala 

hledat konkrétní řešení, shromažďovala 

příklady dobré praxe a upozorňovala na 

nedostatky v zákonech. 

Agentura připravila Metodiku 
koordinovaného přístupu k sociál-
ně vyloučeným lokalitám (KPSVL). 
Můžete nám stručně přiblížit, co je 
jejím cílem?

RS: Koordinovaný přístup k sociálně vy-

loučeným lokalitám je určen pro obce, 

které na svém území chtějí systematic-

ky řešit problém sociálního vyloučení, 

zejména sociálně vyloučených lokalit, 

a budou k tomuto řešení potřebovat 

podporu z prostředků ESIF. Metodika 

pak popisuje cestu, po níž se k čerpání 

evropských zdrojů dostanou. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/index.php?option=com_k2&id=16&view=item&Itemid=2
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Součástí KPSVL je důraz na možnost 
využití finančních prostředků Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu (IROP), který obsahuje 
specifické cíle 2.1 Zvýšení kvality  
a dostupnosti služeb vedoucí  
k so ciální inkluzi, 2.2 Vznik nových  
a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání  
a v rámci SC 2.4 podporuje také 
vzdělávání v sociálně vyloučených 
oblastech. V čem spočívá přidaná 
hodnota IROP při řešení sociálního 
vyloučení?

RS: Z Integrovaného regionálního 

operačního programu je možno čerpat 

investiční prostředky. Bez IROP by bylo 

velmi obtížné opravit sociální byty, 

komunitní centra, školy a školky, sociální 

zařízení. Z jeho zdrojů si sociální pod-

nikatelé mohou pořídit nové technolo-

gie, s nimiž zapojí do práce i sociálně 

vyloučené osoby. IROP tak významně 

podporuje rozvojový potenciál obcí. 

Jak konkrétně probíhá spolupráce 
Agentury s obcemi/svazky obcí, které 
se rozhodnou řešit sociální vyloučení? 
Co jim můžete nabídnout?

RS: Na začátku spolupráce mezi obcí  

a Agenturou je vždy podrobně zmapo-

vána situace v obci, a to se zvláštním 

zřetelem k sociálně vyloučeným loka-

litám. Agentura zpracuje tzv. vstupní 

analýzu, která mapuje situaci v sociálně 

vyloučených lokalitách, včetně struk-

tury nezaměstnanosti a podmínek na 

lokálním trhu práce, dostupnosti byd-

lení, místní síti sociálních služeb a jejich 

potřebnosti, vzdělávací soustavy v obci, 

apod. Pro spolupráci s vybranou obcí/

obcemi je delegován lokální konzultant.  

Konzultant pomáhá sestavit lokální 

partnerství, v němž jsou zastoupeni 

všichni aktéři sociálního začleňová-

ní v obci. Hlavním úkolem lokálního 

partnerství a jím zřízených pracovních 

skupin je vytvoření Strategického plánu 

sociálního začleňování. Agentura je 

metodickým průvodcem obce, pomáhá 

příklady dobré praxe a facilituje jednání 

pracovních skupin. Strategický plán je 

souborem opatření, která napomohou 

zmírnit sociální vyloučení ve vazbě na 

dostupné zdroje evropské či české. 

Strategický plán je schválen zastu-

pitelstvem spolupracující obce a tím 

je zahájen proces vytváření projektů. 

Agentura působí v roli projektového  

i věcného poradce, pomáhá konzultovat 

záměry s řídicími orgány, pomáhá  

s tvorbou i následnou realizací projektů. 

Můžete uvést nějaké konkrétní přípa-
dy úspěšného řešení sociální vylou-
čenosti? 

RJ: Zmínit je možno např. Osoblažský 

cech – neziskovou organizaci založenou 

čtyřmi obcemi spolupracujícími s Agen-

turou (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, 

Slezské Pavlovice) s cílem podpory 

regionálního rozvoje, lokální zaměstna-

nosti a podpory sociálního podnikání. 

Jde o model, který významně zvyšuje 

angažovanost obcí (jako zakladatelů  

a členů správní rady) v oblasti sociální-

ho začleňování v regionu.

Město Krnov zase realizovalo Kom-

plexní projekt na podporu inkluzivního 

vzdělávání. Jde o koordinované využití 

podpůrných nástrojů na všech ZŠ měs-

ta ve spolupráci s aktivitami nezisko-

vých organizací.

V Bohumíně nezisková organizace Ro-

modrom realizovala projekt sociálního 

bydlení Příležitost pro občany vylouče-

né z bydlení.

Agentura spravuje katalog dobrých 

praxí, z nichž je možno čerpat inspiraci. 

Které aktivity plánuje Agentura výhle-
dově na další roky?

RJ: Agentura momentálně realizuje tři 

velké projekty, které jsou financovány  

z různých evropských zdrojů. Cílem je 

do roku 2022 pomoci minimálně 70 lo-

kalitám se zapojením do koordinova-

ného přístupu či tzv. vzdálené podpory. 

Nově realizujeme projekt v oblasti 

inkluzivního vzdělávání, jehož ambicí je 

zprostředkování kvalitního vzdělávání 

na bázi desegregace. Chceme prokázat, 

že společné vzdělávání má velký roz-

vojový potenciál pro všechny zapojené 

děti. 

Agentura chce působit jako kompetent-

ní znalostní partner. K tomu hodláme 

využít nový projekt na inovativní 

spolupráci s dalšími partnery veřejné 

správy. Statické posuzování sociálně 

vyloučených lokalit je minulostí, chceme 

přispět k on-line monitorování tohoto 

jevu cíleným sběrem dat. Pokud se nám 

náš cíl podaří, nebude nutné čekat na 

další Gabalovu zprávu, která nám řekne, 

kde jsou či nejsou sociálně vyloučené 

lokality. Bude to zřejmé z měsíčních 

bilancí, na stěhování lidí bude možno 

reagovat ihned. 

Závěrem, co byste doporučil obcím, 
které se potýkají se sociální vylouče-
ností, ať už vázanou na lokalitu nebo 
se týkající jednotlivců v obci?

RJ: Hlavní je přiznat si, že lépe je hledat 

odborného partnera, než řešit situaci 

vlastními silami. Momentálně jsou  

k dispozici zdroje na financování opat-

ření, která obcím pomohou. Cestu k nim 

jim pomůžeme nalézt. 

Přáli bychom si však, aby obce nebyly 

motivovány jen vidinou financí. Řešení 

sociálního vyloučení pomůže všem 

obyvatelům obce, má pozitivní politický 

potenciál. Lidé jsou často příznivou 

změnou překvapeni. 

Sociální vyloučení mnohé leká. Není ale 

třeba se ho bát. Je třeba jej začít řešit.

Veškeré informace o Agentuře pro  

so ciální začleňování a možnostech  

zapojení se do Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám lze nalézt na webových 

stránkách Agentury zde.

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


5

VÝZVA Č. 34 
- SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Podpora je zaměřena na pořízení bytů, 

bytových domů, nebytových prostor  

a jejich uzpůsobení pro potřeby 

sociálního bydlení a pořízení nezbytné-

ho základního vybavení. Nelze však 

podpořit výstavbu nových bytových 

domů, je nutné využít stávající bytový 

fond, popřípadě podpořit přestavbu 

nebytových prostor na prostory bytové, 

určené k sociálnímu bydlení. Sociální 

bydlení musí splňovat parametry 

stanovené pro IROP uvedené ve 

specifických pravidlech výzvy. Sociální 

byt se základním vybavením je určen 

pro osoby, které v důsledku nepřízni-

vých životních okolností nemají přístup 

k bydlení.  Alokace výzvy činí 

320 mil. Kč. O dotaci mohou žádat 

obce, nestátní neziskové organizace, 

církve a církevní organizace. Žádosti  

o podporu je možné předkládat do 

27. 12. 2016. Více informací naleznete zde.

VÝZVA Č. 35 
- SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
V SVL 
Zaměření této výzvy a oprávnění žada-

telé jsou stejní jako u výzvy č. 34, ovšem 

podmínkou pro podání projektové 

žádosti je, aby byl projekt realizován na 

území s identifikovanou sociálně vylou-

čenou lokalitou (mapa sociálně vylou-

čených lokalit na úrovni obcí s rozšíře-

nou působností je součástí specifických 

pravidel výzvy). Také v této výzvě nelze 

podpořit výstavbu nových bytových 

domů a je nutné využít stávající bytový 

fond, popřípadě podpořit přestavbu 

nebytových prostor na prostory bytové 

určené k sociálnímu bydlení. O dotaci 

mohou žádat obce, nestátní neziskové 

organizace, církve a církevní organizace.  

Alokace výzvy činí 747 mil. Kč, ze které 

je vyčleněna alokace 428 mil. Kč pro 

projekty realizované v území se strategií 

Koordinovaného přístupu k sociálně vy-

loučeným lokalitám, které jsou zaštítěny 

Agenturou pro sociální začleňování. 

Žádosti o podporu je možné předkládat 

do  27. 12. 2016. Více informací nalezne-

te zde.

ZAMĚŘENO
NA SOCIÁLNÍ 

INTEGRACI V IROP
V tomto článku navážeme na rozho-

vor se zástupci Agentury pro sociální 

začleňování a představíme možnosti 

podpory IROP pro řešení sociální inte-

grace a sociálního vyloučení.  

V souvislosti s koordinovaným přístu-

pem k sociálně vyloučeným lokalitám 

(KPSVL) podporuje IROP čtyři oblasti: 

sociální bydlení, sociální služby, sociální 

podnikání a vzdělávání prostřednictvím 

vyhlášených výzev určených pro indivi-

duální projekty, které jsou realizovány 

na území obcí s rozšířenou působností 

s výskytem sociálně vyloučené lokality 

(SVL). V rámci výzev pro SVL je pak 

určitá částka vyhrazena pro projekty 

zapojené do KPSVL.

V oblasti sociálního bydlení jsou nyní vyhlášeny 2 výzvy:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL
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VÝZVA Č. 49 
- DEINSTITUCIONALI-
ZACE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB ZA ÚČELEM 
SOCIÁLNÍHO ZAČLE-
ŇOVÁNÍ II. 
Tato výzva je určena  pro transformaci 

velkokapacitních ústavních zařízení.  

V rámci této výzvy bude podpořena 

transformace ústavů prostřednictvím 

aktivit, jako je např. výstavba denních či 

týdenních stacionářů, chráněného 

bydlení, sociálně terapeutických dílen, 

center denních služeb, domovů se 

zvláštním režimem apod. Podpořeny 

budou také služby typu osobní asisten-

ce, pečovatelské služby, podpora 

samostatného bydlení, tísňová péče, 

sociální rehabilitace, průvodcovské či 

předčitatelské služby. Oprávněnými 

žadateli mohou být kraje a jimi zřizova-

né/zakládané organizace, obce a jimi 

zřizované/zakládané organizace, 

dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/

zakládané organizace, organizační 

složky státu a jejich příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organiza-

ce, církve a církevní organizace. Alokace 

výzvy činí 1,5 mld. Kč. Žádosti o podporu 

je možné předkládat do 31. 5. 2017. Více 

informací naleznete zde.

VÝZVA Č. 43 
- SOCIÁLNÍ PODNIKÁ-
NÍ II. 
Do této výzvy lze předkládat žádosti 

určené na vznik nového sociálního 

podniku nebo na rozšíření sociálního 

podniku (např. rozšířením nabízených 

produktů a služeb, rozšířením prostoro-

vé kapacity podniku, atd.) či vznik nebo 

rozšíření podnikatelských aktivit OSVČ 

v oblasti sociálního podnikání. Oprávně-

nými žadateli jsou OSVČ, obchodní 

korporace, nestátní neziskové organiza-

ce, církve a církevní organizace. Alokace 

výzvy činí 51 mil. Kč. Žádosti o podporu 

je možné předkládat do 31. 1. 2017. Více 

informací naleznete zde.

Pro podporu sociálních a komunitních služeb je možné aktuálně podat žádost o podporu do 49. výzvy.

Další oblastí podpory zaměřující se na sociální integraci a řešení sociálního vyloučení je podpora sociálního podnikání,  
v rámci které jsou v současné době vyhlášeny 2 výzvy:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II
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VÝZVA Č. 44 
- SOCIÁLNÍ PODNI-
KÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ 
LOKALITY II. 

U této výzvy jsou oprávnění žadatelé  

a oblasti podpory stejné jako u výzvy 

č. 43, avšak projekt musí být realizován 

na území správního obvodu obcí  

s rozšířenou působností, na jejichž 

území se nachází sociálně vyloučené 

lokality, mimo hl. m. Prahu nebo na 

území sociálně vyloučené lokality se 

schválenou strategií KPSVL. Alokace 

výzvy činí 179 mil. Kč. Z této částky je na 

projekty registrované v KPSVL vyčle-

něno 79 mil. Kč. Žádosti o podporu je 

možné předkládat do 31. 1. 2017. Více 

informací naleznete zde.

VÝZVA Č. 47 
- INFRASTRUKTURA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL SVL
Z této výzvy lze čerpat podporu na 

stavby, stavební úpravy a pořízení vy-

bavení odborných učeben pro zvýšení 

kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových 

kompetencích (cizí jazyky, práce  

s digitálními technologiemi, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory). Dále 

jsou podporovány rekonstrukce  

a stavební úpravy pro bezbariérovost 

škol nebo zvýšení kapacit kmenových 

učeben základních škol ve správních 

obvodech ORP se SVL, kde je proka-

zatelný nedostatek těchto kapacit. 

Oprávněnými žadateli mohou být školy 

a školská zařízení v oblasti základního 

vzdělávání, obce a jimi zřizované/zaklá-

dané organizace, kraje a jimi zřizované/

zakládané organizace, nestátní nezis-

kové organizace, církve a církevní orga-

nizace, organizační složky státu a jejich 

příspěvkové organizace a další subjekty 

podílející se na realizaci vzdělávacích 

aktivit. Projektové záměry předložené 

do této výzvy musí být v souladu  

s Místním akčním plánem vzdělávání 

(MAP) a záměry musí být uvedeny 

v seznamu projektových záměrů pro 

investiční intervence IROP ve Strategic-

kém rámci MAP.  Tyto dokumenty jsou 

zveřejněny na webu uzemnidimenze.cz. 

Alokace výzvy činí 1,5 mld. Kč. Pro 

projekty, které jsou součástí KPSVL 

bylo z této částky vyčleněno 441 mil. Kč.  

Žádosti o podporu je možné předkládat 

do 14. 2. 2017. Více informací naleznete 

zde.

VÝZVA Č. 57 
- INFRASTRUKTURA 
PRO ZÁJMOVÉ, NEFOR-
MÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ (SVL)

V rámci této výzvy může být poskyt-

nuta podpora na rozvoj infrastruktury 

pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání. Jedná se o školy a školská 

zařízení, střediska volného času, domy 

dětí a mládeže, školní družiny a školní 

kluby, vzdělávací a školící centra  

a další subjekty podílející se na realizaci 

zájmového, neformálního a celoživotní-

ho (dalšího) vzdělávání. Výzva je určena 

pro projektové záměry s vazbou na 

klíčové kompetence (cizí jazyky, práce  

s digitálními technologiemi, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory) a lze 

IROP rovněž podporuje zlepšení infrastruktury pro vzdělávání v SVL. Aktuálně lze žádat o podporu v těchto výzvách:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II
http://uzemnidimenze.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL
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žádat o podporu na stavební práce spo-

jené se zájmovým, neformálním a celo-

životním vzděláváním, nákup pozemků 

a staveb, vybavení budov a učeben  

a kompenzačních pomůcek.  O podporu 

mohou žádat školy a školská zařízení  

v oblasti předškolního, základního  

a středního vzdělávání a vyšší odborné 

školy, další subjekty podílející se na 

realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a jimi 

zřizované/zakládané organizace, obce 

a jimi zřizované/zakládané organizace, 

nestátní neziskové organizace, církve  

a církevní organizace, organizační slož-

ky státu a jejich příspěvkové organizace. 

Projektové záměry musí být v souladu 

s Místním akčním plánem vzdělávání 

(MAP) nebo s Krajským akčním plánem 

vzdělávání (KAP). Tyto dokumenty 

jsou zveřejněny zde. Alokace výzvy činí 

415 mil. Kč, z toho alokace na projekty 

v rámci KPSVL činí téměř 89 mil. Kč. 

Žádosti o podporu je možné předkládat 

do 14. 4. 2017. Více informací naleznete 

zde.

Pro určení, zda lze projekt zařadit do 

výzev, které jsou určené pro SVL, je 

možné využít Mapu sociálně vylouče-

ných lokalit, kterou lze najít na odkazu 

dané výzvy. Projektové záměry lze 

konzultovat na regionálních pracovi-

štích Centra pro regionální rozvoj ČR. 

Kontakty lze najít zde.

Název výzvy
Ukončení příjmu 
žádostí

Alokace výzvy (Kč) 
(příspěvek EU)

Počet 
předložených 
žádostí o podporu

Částka předlože-
ných projektů  
(příspěvek EU) 
(Kč)

Výzva č. 29

Rozvoj sociálních služeb
27. 10. 2016 317 647 059,00    38 381 284 871,74

Výzva č. 30

Rozvoj sociálních služeb v SVL
27. 10. 2016 741 176 471,00 147 1 528 144 035,35

Výzva č. 38

Rozvoj infrastruktury komunitních 

center

31. 10. 2016 141 176 471,00 20 224 939 269,34

Výzva č. 39

Rozvoj infrastruktury komunitních 

center v SVL

31. 10. 2016 329 411 765,00 75 884 436 678,07

Na konci října 2016 byly ukončeny další výzvy na sociální integraci a řešení sociálního vyloučení, ke kterým přinášíme krátké 

shrnutí v tabulce.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/
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DOPORUČENÍ ŘO IROP K NOVĚ 
ÚČINNÉMU ZÁKONU O ZADÁ-
VÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Od 1. října 2016 nabyl účinnosti 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
ZZVZ nahradil zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Velkou řadu koncepcí a postupů ZZVZ 

přebírá ze ZVZ. Je však nutné mít na 

vědomí, že ZZVZ je právním předpi-

sem, který transponuje jiné zadávací 

směrnice, než které transponoval ZVZ. 

ŘO IROP doporučuje přistupovat 

k ZZVZ jako ke zcela novému právnímu 

předpisu a věnovat zvýšenou pozornost 

metodikám k ZZVZ, které vydal jeho 

gestor - Ministerstvo pro místní rozvoj. 

ŘO IROP doporučuje věnovat pozor-

nost metodikám k ZZVZ i v případech, 

kdy se bude jednat o zadávací řízení, 

se kterým má zadavatel již zkušenosti 

podle ZVZ (např. otevřené řízení).  

V současné době jsou na portálu  

o veřejných zakázkách a koncesích uve-

řejněny metodiky např. k otevřenému ří-

zení, ke zjednodušenému podlimitnímu 

řízení, k jednacímu řízení s uveřejněním, 

a k některým institutům dle ZZVZ, např. 

k předběžným tržním konzultacím,  

k dvouobálkové metodě nebo k výběru 

dodavatele. Metodiky budou průběž-

ně aktualizovány a doplňovány a jsou 

uveřejněny na portálu o veřejných za-

kázkách a koncesích v sekci  Metodiky/

stanoviska na internetové adrese:

www,portal-vz.cz

Vzhledem ke změnám v legislativě  

k veřejným zakázkám připravilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj  vzdělá-

vací program pro veřejné zakázky. Je 

určen jak zkušeným zadavatelům, tak  

i zadavatelům, kteří mají se zadáváním 

velmi malou zkušenost. Vzdělávací 

program a nabídku seminářů lze najít 

pod odkazem zde.

ŘO IROP připravil několik praktických 

doporučení pro přípravu zadávacích 

podmínek. Jsou formulována obec-

ně, neboť u každé zakázky existují 

specifika, která je nutné při přípravě 

zadávacích podmínek zohlednit. Navíc 

odpovědnost za správné zadání zakáz-

ky vždy nese zadavatel.

· ŘO IROP doporučuje neopisovat 

jednotlivá ustanovení ZZVZ do 

zadávacích podmínek, pokud to není 

nezbytně nutné. Pokud je nezbyt-

né opsat některé ustanovení ZZVZ 

do zadávacích podmínek, ŘO IROP 

doporučuje zadavateli užívat termi-

nologii, uváděnou v ZZVZ. V minulosti 

se stávalo, že zadavatel přeformuloval 

v zadávacích podmínkách ustanovení 

ZVZ a změnil jeho význam, což půso-

bilo problémy při výkladu požadavků 

zadavatele.

· Zadavatel je oprávněn vést tržní 

konzultace s odborníky či dodavateli 

s cílem připravit zadávací podmínky. 

Ve všech případech, kdy je to možné 

a vhodné, ŘO IROP doporučuje využít 

předběžných tržních konzultací ve 

smyslu § 33 ZZVZ, samozřejmě za 

podmínky, že budou zachovány zása-

dy dle § 6 ZZVZ a zadavatel zamezí 

riziku střetu zájmů ve smyslu § 44 

ZZVZ. ŘO IROP doporučuje konzulto-

vat popis podmínek účasti v zadáva-

cím řízení, zejména předmětu zakázky, 

požadavků na kvalifikaci a pravidel 

hodnocení nabídek. Tržní konzultace  

s dodavateli a experty pomáhají nasta-

vit a formulovat zadávací podmínky 

správně.

· ŘO IROP doporučuje ověřit před za-

hájením zadávacího řízení splnitelnost 

požadavků stanovených zadávacími 

podmínkami. Zadavatel by měl zejmé-

na ověřit, zda na trhu skutečně existují 

dodavatelé, kteří splňují požadovanou 

kvalifikaci nebo jsou schopní dodat 

plnění v souladu se stanovenými tech-

nickými parametry. Jednou z častých 

chyb při zadávání zakázek bývalo, že 

zadavatel se soustředil na popis ideál-

ního plnění nebo ideálního dodavatele, 

avšak již neověřil, zda takové plnění 

nebo dodavatel existují. Takové jedná-

ní mělo za následek, že v zadávacím 

řízení nebyly podávány nabídky žádné 

nebo nesplňující zadávací podmínky.

· ŘO IROP doporučuje před zahájením 

zadávacího řízení vytvořit několik mo-

delových příkladů nabídek a fakticky 

spočítat výhodnost navržených pravi-

del hodnocení nabídek. Zadavatel se 

tak vyhne riziku zjištění, že navržená 

pravidla hodnocení nevyjadřují eko-

nomickou výhodnost u již podaných 

nabídek.

· ŘO IROP doporučuje zadavateli 

vytvořit vzor smlouvy, ve kterém bude 

kompletně popsán předmět plnění 

a všechny podmínky, za kterých je 

zadavatel ochoten uzavřít smlouvu, 

a přiložit jej k zadávacím podmínkám. 

Zadavatel se tak vyhne riziku, že doda-

http://portal-vz.cz/
http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Novy-vzdelavaci-program-pro-verejne-zakazky
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vatel nezapracuje do návrhu smlouvy 

podstatné požadavky zadavatele.

· Připomínky k zadávacím podmínkám 

bez ohledu na to, zda je uplatňuje 

organizační útvar zadavatele nebo 

poskytovatel dotace, slouží k zame-

zení chyb v zadávacím řízení. Proto 

ŘO IROP doporučuje připomínky, se 

kterými zadavatel nesouhlasí, osobně 

projednat před jejich zamítnutím. Při 

osobním jednání má osoba, uplatňující 

připomínku, možnost lépe vysvětlit 

její smysl a účel, což je nápomocné při 

rozhodování o zapracování připomín-

ky. Projednání nemusí být oficiální.

· V zadávacích podmínkách se různé in-

formace (např. termíny plnění) mohou 

vyskytovat na několika místech. ŘO 

IROP doporučuje sjednotit všechny in-

formace na jednom místě a duplicitní 

ustanovení vypustit. Pokud zadavatel 

bude upravovat některé údaje (např. 

na základě připomínek nebo formou 

vysvětlení zadávací dokumentace), 

může se stát, že informace, uvedená 

na několika místech, nebude na všech 

těchto místech opravena.

· Před odesláním nebo uveřejněním 

finální verze zadávacích podmínek ŘO 

IROP doporučuje znovu zkontrolovat 

všechny částky, termíny a zda zadávací 

podmínky obsahují (alespoň) poslední 

tři provedené úpravy. Pokud zadavatel 

disponuje několika verzemi zadávacích 

podmínek, může se stát, že omylem jako 

finální bude označena nesprávná verze.

V pátek 7. října 2016 proběhla  
v Majakovského sále Národního 
domu na Vinohradech v Praze 
Výroční konference IROP ke snižování 
energetické náročnosti bytových 
domů v České republice.

Konference byla zaměřena na specific-

ký cíl IROP 2.5 Snížení energetické ná-

ročnosti v sektoru bydlení v návaznosti 

na aktuální stav výzev č. 16 Energetické 

úspory v bytových domech a 37 Ener-

getické úspory v bytových domech II.

Výroční konferenci zahájila ministryně 

pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, 

která vyzvala k předkládání projektů  

v oblasti energeticky úsporného bydle-

ní, jehož alokace v IROP činí 17 mld. Kč. 

V dopoledním bloku představil náměs-

tek pro řízení sekce evropských pro-

gramů MMR ČR Mgr. Zdeněk Semorád 

stav realizace energetického úsporného 

bydlení v IROP. Ředitel odboru řízení 

operačních programů Ing. Rostislav Ma-

zal navázal s informacemi o finančním 

nástroji na podporu projektů pomocí 

nízkoúročeného úvěru, který bude 

spuštěn ke konci roku 2017. Závěrem 

prvního bloku zhodnotil generální 

ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR 

VÝROČNÍ KONFERENCE 
IROP KE SNIŽOVÁNÍ 

ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI 

BYTOVÝCH DOMŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE
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(CRR) Ing. Zdeněk Vašák zkušenosti  

s hodnocením a kontrolou projektů  

a upozornil na nejčastější chyby  

v žádostech o podporu.

Po celou dobu konference byli v před-

sálí Majakovského sálu přítomni regio-

nální specialisté CRR pro specifický cíl 

IROP 2.5, kteří zájemcům poskytovali 

konzultace týkající se předkládání pro-

jektových záměrů do 37. výzvy.

První část odpoledního bloku kon-

ference byla věnována alternativním 

dotačním titulům a státní podpoře  

v oblasti energeticky úsporného byd-

lení. Zástupci poskytovatelů předsta-

vili dotační možnosti v Nové zelené 

úsporám a Panelu 2013+. Na závěr této 

části byly prezentovány informace 

o energetické účinnosti bytových domů 

a o Koncepci bydlení České republiky 

do roku 2020.

Konference byla zakončena odborným 

blokem zaměřeným na přípravu projek-

tové dokumentace, aktuální stav archi-

tektury v oblasti energeticky úsporného 

bydlení a energetického hodnocení při 

realizaci tepelně-technických úprav 

bytových domů.

Publikum konference tvořilo široké 

spektrum posluchačů od zástupců 

sdružení vlastníků jednotek, projektan-

tů, energetických expertů a zástupců 

státní správy, kteří aktivně přistupovali 

k diskuzi v průběhu celé konference 

a obohatili její obsah. Konference tak 

přinesla všem účastníkům nová témata 

k zamyšlení a budoucí realizaci či 

spolupráci.

Veškeré prezentace z Výroční konferen-

ce jsou k dispozici ke stažení zde.

Podrobnosti k aktuálně vyhlášené 37. 

výzvě Energetické úspory v bytových 

domech II. naleznete zde.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyrocni-konference-EUB
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II
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Také bychom vás chtěli upozornit na 

první vyhlášené výzvy nositele strategie 

a zprostředkujícího subjektu ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace  

a výzvy nositele strategie Brněnské 

metropolitní oblasti. Kromě webu 

příslušného nositele a zprostředkujícího 

subjektu integrované strategie budou 

výzvy uveřejňovány na webových strán-

kách IROP. Aktuálně vyhlášené výzvy 

jsou k dispozici zde.

Číslo 
výzvy

Název výzvy
Celková 
alokace 
(CZK)

Plánované 
datum 
vyhlášení 
výzvy

Plánované 
datum 
ukončení 
příjmu  
žádostí 
o podporu 

Podporované aktivity*

63
Sociální 
podnikání (ITI)

78 182 353 11/2016 10/2022 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 
podniků, vznik nového sociálního podniku, aktivity 
osob samostatně výdělečně činných v sociálním 
podnikání 64

Sociální podniká-
ní (IPRÚ)

38 823 529 11/2016 10/2022

65
Regionální 
vzdělávání (ITI)

4 197 584 706 12/2016 10/2022
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení pro 
zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků, 
rozšiřování kapacit základních a středních škol (ve 
správních obvodech ORP se SVL), podpora sociál-
ní inkluze. Stavební úpravy a pořízení vybavení 
pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

66
Regionální 
vzdělávání 
(IPRÚ)

1 184 647 059 12/2016 10/2022

67

Komunitně 
vedený místní 
rozvoj - sociální 
podnikání

1 000 000 000 11/2016 10/2022

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 
podniků, vznik nového sociálního podniku, aktivity 
osob samostatně výdělečně činných v sociálním 
podnikání

68

Komunitně 
vedený místní 
rozvoj 
- vzdělávání 

2 000 000 000 12/2016 10/2022

Podpora vzdělávání dětí v předškolním věku. 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění 
rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních  
a středních škol, podpora sociální inkluze.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění 
rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového 
a neformálního vzdělávání 

*Uvedené aktivity jsou zestručněny. Plně znění je vždy uvedeno ve vyhlášené výzvě.

Od začátku ledna do října 2016 vyhlásil 

ŘO IROP 40 výzev a do konce roku je 

plánováno vyhlášení dalších 9 výzev. 

Pro vaši informaci uvádíme jejich 

přehled. Zpozornět by měli především 

zástupci místních akčních skupin 

a zprostředkujících subjektů ITI a IPRÚ, 

protože pro ně budou vyhlášeny výzvy 

na infrastrukturu vzdělávání, sociání 

podnikání a sociální infrastruktury. 

Vyhlášené výzvy jsou uveřejňovány na 

stránkách IROP v sekci Výzvy zde.

PLÁNOVANÉ VÝZVY IROP 
DO KONCE ROKU 2016

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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RADY A TIPY PRO PŘÍJEMCE

» Je období realizace projektu v souladu se závazným rozmezím zahájení a ukončení realizace 
projektu, které výzva umožňuje?

Doba realizace projektu je stanovená v textu výzvy v části „Termíny“. Datum ukončení realizace projektu není možné překročit 

ani o jediný den, zároveň je nutné dodržet podmínku, že realizace projektu nesmí být dokončena před podáním žádosti 

o podporu.

» Má projekt správně nastavené indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty?

Pro každou výzvu jsou stanovené povinné indikátory pro všechny projekty, které je potřeba uvést v žádosti o podporu a vypl-

nit jejich hodnoty. Dále jsou stanovené indikátory pro konkrétní aktivitu, ty se vybírají podle aktivit realizovaných v konkrétním 

projektu. Přehled vazeb indikátorů na jednotlivé aktivity projektu je uvedený ve vazební matici indikátorů v příloze specifi ckých 

pravidel pro žadatele a příjemce s názvem Metodické listy indikátorů. V této příloze je také v části „upřesňující informace“ 

návod na vyplnění výchozí a cílové hodnoty indikátoru.

» Respektuje rozpočet projektu stanovené minimální a maximální hranice celkových způsobi-
lých výdajů?

Hranice výše celkových způsobilých výdajů jsou stanovené v textu výzvy v části „Podpora“.  Stanovené hranice a výše celko-

vých způsobilých výdajů, uváděné v žádosti o podporu, musí souhlasit s údaji v rozpočtu projektu, ve studii proveditelnosti 

a dalších přílohách, pokud se v nich opakují. V textu výzvy může být také omezená maximální nebo minimální výše celkových 

výdajů projektu.

» Je správně naplánovaný rozpočet  a fi nanční plán projektu s ohledem na proplacení způso-
bilých výdajů?

V případě ex-post fi nancování se způsobilé výdaje neuvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy, ale do roku, kdy budou pro-

placeny. Pokud projekt/etapa skončí do 30. 9. kalendářního roku, budou způsobilé výdaje uvedeny v roce, kdy končí projekt/

etapa. V případě ukončení projektu/etapy po 30. 9. je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak 

v rozpočtu a fi nančním plánu.  Toto neplatí pro žadatele s právní formou organizační složka státu, státní příspěvková organiza-

ce ostatní/ze zákona. Ty vyplní výdaje do roku, kdy byly skutečně vynaloženy. V případě, že výdaje byly vynaloženy v předcho-

zím roce, než je aktuální rok, výdaje se uvedou do aktuálního roku.

V minulém čísle Zpravodaje IROP jsme 

vám představili první část Rad a tipů 

pro žadatele, které jsou zaměřeny pře-

devším na přípravnou fázi projektu. 

V tomto čísle Zpravodaje IROP naváže-

me a představíme si další část.

Souhrn všech rad a tipů, který je 

doplňován podle aktuálních zjištění při 

kontrole předložených žádostí 

o podporu, je k dispozici zde.

Pro vybrané výzvy jsou také žadatelům 

k dispozici souhrny častých pochybení. 

Pro Výzvu č. 52 Revitalizace vybraných 

památek II. lze využít dokumentu, který 

byl připraven k výzvě č. 13 Revitalizace 

vybraných památek, a je k dispozici zde. 

Seznam častých pochybení je vždy 

uveden u každé z těchto výzev na webu 

IROP.

K Výzvám č. 43 a 44, zaměřeným na 

Sociální podnikání II. (43), resp. Sociální 

podnikání v sociálně vyloučených 

oblastech II. (44), je také k dispozici 

souhrn častých pochybení zde. Tento 

souhrn vychází ze zkušeností z výzev 

č. 11 a 12 se stejným zaměřením. Souhrn 

lze také nalézt na webu IROP u každé 

z těchto výzev.
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http://www.iti-ucha.cz/
http://kvprojekty.cz/integrovane-nastroje/ipru-kv/
http://www.liberec.cz/ipru/
http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512
http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://www.itiostravsko.cz/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu
www.itipraha.eu
http://www.iprpraha.cz/iti
http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/ipru/stranky/uvod.aspx
http://jihlava.cz/obecne-informace/d-501653/p1=88406
www.brno.cz/iti 
http://www.zlin.eu/integrovany-plan-rozvoje-uzemi-zlin-2014-2020-cl-1904.html
http://www.nsmascr.cz
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