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Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie 

Olomoucké aglomerace 
 

vyhlašuje 
2. výzvu k předkládání žádostí o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 

VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ 

DOPRAVY 
VAZBA NA VÝZVU Č. 50 ŘO IROP UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ 

PROJEKTY ITI  
VAZBA NA VÝZVU Č. 2 NOSITELE ITI - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH 

TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Číslo výzvy ŘO IROP 50. výzva 

Číslo výzvy nositele ITI 2 

Číslo výzvy ZS ITI 2 

Opatření integrované strategie 
3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné 
dopravy 

Podopatření integrované strategie Nerelevantní 

Druh výzvy Kolová 
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Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI 11. 11. 2016, od 14:00 hod. 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+  

18. 11. 2016, od 14:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

2. 1. 2017, od 14:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

31. 1.2017, do 14:00 hod. 

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ZS ITI 
veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem 
webových stránkách  http://www.olomoucka-aglomerace.eu a 
také na www.dotaceEu.cz/irop 

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje.  

Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve 
na 1.1.2014, a to v případě, že první právní úkon byl učiněn 
před tímto datem. 

Činnosti uvedené ve sloupci „Činnosti, které není možné 
zahájit před podáním žádosti o podporu“ tabulky v příloze č. 6 
(Motivační účinek) Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce integrovaných projektů ITI výzvy č. 50 Řídícího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu v aktuálním 
znění, není možné zahájit před podáním žádosti o podporu. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 8. 2018 

Real izace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu do MS2014+. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu pro 
výzvu 

Evropský fond pro regionální rozvoj –  75 000 000,- Kč 

Státní rozpočet  - 4 411 765,- Kč 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 % 

Státní rozpočet: 

 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
file://///DATA/Dokumenty/Odd_ITI/ZS%20ITI%20OA/Návrhy%20textace%20výzev/Výzvy%20ITI%20OA%20v%20rámci%20IROP-vyhlášení%20listopad%202016/Podklady%20na%20ŘO-odesláno%2025102016/Terminály/www.dotaceEu.cz/irop
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dobrovolnými svazky obcí – 5 % 
 organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, 

organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí – 0 % 

 dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících – 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše způsobilých výdajů: 5 000 000,- Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů: 70 000 000,- Kč 

Podmínky veřejné podpory 

Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské 
komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

Forma podpory Dotace – ex-post financování 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných operací 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných 
parkovacích systémů 

Území realizace  
Území aglomerace vymezené podrobněj i  v Příloze č. 5 
v Integrované strategi i  ITI  pro Olomouckou aglomeraci ,  
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie 

Oprávnění žadatelé 

 Kraj a organizace zřizované či zakládané krajem 
 Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi 
 Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované či zakládané 

dobrovolnými svazky obcí 

 Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 

Cílová skupina 
 Obyvatelé 
 Dojíždějící za prací a službami 
 Uživatelé veřejné dopravy 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

Podporovatelné aktivity: 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako 
významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž 
parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie 
přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba  samostatných 
parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků 
podporujících multimodalitu. 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
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Indikátory 

7 52 01 - Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

7 40 01 - Počet vytvořených parkovacích míst 

7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

7 51 10 -  Počet osob přepravených veřejnou dopravou 

Žadatel je povinen uvést všechny relevantní indikátory 
vztahující se k projektu. 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Povinné přílohy, které je žadatel povinen přiložit k žádosti, jsou 
uvedeny ve Speci fických pravidlech pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů ITI pro specifický cíl 1.2, výzvy č. 50 
Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního 
programu v aktuálním znění (dále jen „Specifická pravidla“). 
 
Nad rámec povinných příloh uvedených ve výše uvedených 
Speci fických pravidlech požaduje ZS ITI OA doložit: 

Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení. Pokud se v projektu nepočítá s takovými 
stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 
povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce  a 
kapitola 3.1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů ITI výzvy č. 50 ŘO IROP v aktuálním 
znění. 

Výdaje na vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou nesmí 
překročit 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 31. 8. 2018 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 

Odstraněno: Aktivita 
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Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ZS ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel 
výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím 
MS2014+.  

Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP a 
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-
zprostredkujiciho-subjektu-iti 

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 
2.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním 
znění. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, 
které j iž žadatelé podali. 

Příjmy projektu 

Projekty, které mohou být podpořeny v této výzvě, podléhají 
pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace 
ustanovení čl. 61 a čl. 65. Jedná se o slučitelnou veřejnou 
podporu, u které musí být provedeno individuální ověření 
potřeb financování v modulu CBA veřejná podpora v MS2014+. 

Způsob hodnocení 

Hodnocení projektů bude probíhat dle kritérií schválených 
Monitorovacím výborem IROP dne 23. 5. 2016 a to v těchto 
fázích: 

Fáze prováděné ZS ITI: 

 Kontrola přijatelnosti 
 Kontrola formálních náležitostí 
 Věcné hodnocení  

V rámci věcného hodnocení je minimální bodová hranice pro 
schválení projektu 34 bodů z celkových možných 68 bodů. 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v kapitole 3 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění. 

Fáze prováděné Centrem pro regionální rozvoj České republiky 
(týká se projektů, které úspěšně projdou věcným hodnocením): 

 Závěrečné ověření způsobilosti (kritéria  pro závěrečné 
ověření způsobilosti jsou uvedena ve Specifických 
pravidlech) 

 Analýza rizik a ex-ante kontrola 

Kritéria pro výběr projektů ZS ITI 
Kri téria pro výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 této 
výzvy . 

Další specifika výzvy Nebyla stanovena. 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujiciho-subjektu-iti
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujiciho-subjektu-iti
https://mseu.mssf.cz/
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Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-
doprava-integrovane-projekty-ITI 

Kontakty pro poskytování informací 

Zprostředkující subjekt ITI:  
Pracovníci zprostředkujícího subjektu ITI poskytuj í informace ke zpracování žádosti  o podporu a 
jej ímu souladu s  výzvou ZS ITI. Aktuální kontakty jsou k dispozici  v textu výzvy a na webových 
stránkách http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni -seznam/telefonni -seznam-odboru/ZSITI . 

Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Ing. Zdeněk Bogoč +420 603 500 915 zdenek.bogoc@olomouc.eu 

Ing. Božena Nerušilová +420 731 662 572 bozena.nerusi lova@olomouc.eu 

Ing. Jana Římská +420 731 662 574 jana.rimska@olomouc.eu 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky: 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky poskytují informace k realizace 
projektu, udržitelnosti projektu a k souladu projektové žádosti s kritérii závěrečného ověření 
způsobilosti.  Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových stránkách 
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty- irop nebo http://www.dotaceEu.cz/irop. 

Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Ing. Jitka Ondrušková +420 735 158 118 j i tka.ondruskova@crr.cz 
 

Seznam příloh výzvy 

Příloha č. 1 – Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI
http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/ZSITI
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-%20irop
http://www.dotaceeu.cz/irop

