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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
 

oznamuje 
změny v 25. výzvě k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu  

 
KNIHOVNY 

 

 

Změny od 5. srpna 2016 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

Povinné přílohy 

 
Zrušení povinných příloh č. 9 Seznam 
objednávek a č. 10 Průzkum trhu 

 

Zrušení příloh Seznam objednávek a 
Průzkum trhu na základě úpravy 
způsobu stanovení cen do rozpočtu 
projektu ve Studii proveditelnosti. 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa PO 3:  Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita 
IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a 
kulturního dědictví 

Specifický cíl 
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

Číslo výzvy 25 

Druh výzvy Průběžná 
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Typ výzvy Výzva není komplementární. 

Model hodnocení Jednokolový 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 11. 3. 2016, 15:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

11. 3. 2016, 15:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

18. 3. 2016, 15:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

Nejpozději 31. 12. 2017, 15:00 
 
O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO 
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů 
předem prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň 
zveřejněna na webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP  

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení 
realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a 
to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto 
datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 12. 2021  
 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu. 

Podpora 

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

Evropský fond pro regionální rozvoj – 935 000 000 Kč 
státní rozpočet – 165 000 000 Kč 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % 
 
Státní rozpočet:  

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace –  
15 % 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
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 kraje – 5 % 

 organizace zřizované kraji – 5 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:  
3 000 000 Kč   
 
Maximální výše celkových výdajů:  
123 282 000 Kč  

Podmínky veřejné podpory 

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

Forma podpory 
Převod finančních prostředků – ex-post financování pro 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
Dotace – ex-post financování pro ostatní příjemce 

Zacílení podpory 

Typ podporovaných projektů 
Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění. 

Území realizace  Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 

Oprávnění žadatelé 

 Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo 
podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské 
knihovny. 

 Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb v případě, že plní 
funkci krajské knihovny. 

Cílová skupina 
Návštěvníci, vlastníci knihoven, subjekty s právem hospodaření, 
místní obyvatelé  
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Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

 Zvýšení ochrany knihovních fondů  

 Konzervování-restaurování knihovních fondů 

 Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 

 Odstraňování přístupových bariér 

 Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších 
projektů 

 Zabezpečení a osvětlení objektů 

 Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů 

 Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, 
technického a technologického zázemí 

Indikátory 

9 07 03 - Počet nově zpřístupněných a zefektivněných 
podsbírek a fondů 
9 07 10 - Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a 
fondů 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

3. Studie proveditelnosti 

4. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému 

majetku, který je předmětem projektu 

5. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo 

územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 

6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 

stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení 

7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení nebo pro ohlášení stavby 

8. Položkový rozpočet stavby 

 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a 
kapitola 2.6 Specifických pravidel této výzvy. 
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Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ŘO IROP 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/Vyzvy-v-IROP 
 
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.  

Příjmy projektu 

Podporované projekty podléhají pravidlům veřejné podpory a 
jsou vyloučeny z aplikace čl. 61 a 65 Obecného nařízení.  
Maximální výše investiční podpory se stanoví jako rozdíl 
celkových způsobilých výdajů a diskontovaných čistých příjmů, 
tj. rozdílu diskontovaných provozních příjmů a diskontovaných 
provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční 
období). 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

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

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 

 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP 
 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – 
kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adresách  
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/ 
a 
http://www.dotaceeu.cz/irop  

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/irop

