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Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie 
Olomoucké aglomerace

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu

ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VAZBA NA VÝZVU Č. 48 ŘO IROP ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ 
OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

VAZBA NA VÝZVU Č. 1 NOSITELE ITI – ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Identifikace výzvy

Operační program Integrovaný regionální operační program

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

Číslo výzvy ŘO IROP 48

Číslo výzvy nositele ITI pro 
předkládání záměrů

1

Číslo výzvy ZS ITI 1

Opatření integrované strategie 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví

Podopatření integrované strategie Nerelevantní

Druh výzvy Průběžná
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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+

28. 12. 2018, do 14:00 hod.

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ZS ITI 
veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů 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 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 do této výzvy.

Podpora

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

Evropský fond pro regionální rozvoj – 375 000 000,- Kč

Státní rozpočet – maximálně 40 079 180,- Kč

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

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %

Státní rozpočet: 

 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace –
15 %

 kraje, obce a jimi zřizované organizace - 5 %

 organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky 
obcí a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, 
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evidované (církevní) právnické osoby a jiné 
soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není 
vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj -
10 % 

 ostatní subjekty - 0 %

Do kategorie „ostatní subjekty“ jsou řazeny i státní 
podniky.

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.

Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt: 

 v případě památek zapsaných na Seznam světového 
dědictví UNESCO 246 565 000 Kč

 v ostatních případech 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, Oddíl 11 – Podpora kultury a
zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a
zachování kulturního dědictví.

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

Typy podporovaných projektů

 Obnova památek 

 Restaurování části památek a mobiliářů

 Odstraňování přístupových bariér 

 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 

 Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a 
budování nových expozic a depozitářů

 Obnova zahrad a parků u souboru památek

 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů
sociálního, technického a technologického zázemí 

 Digitalizace památek a mobiliářů

Území realizace 

Území aglomerace vymezené v integrované strategii ITI pro 
Olomouckou aglomeraci.
Území realizace viz Integrovaná strategie ITI Olomoucké 
aglomerace, str. 393, příloha č. 5: Seznam obcí aglomerace:
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
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Oprávnění žadatelé
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle 
zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob 
nepodnikajících.

Cílová skupina

 Návštěvníci

 Vlastníci památek, nebo subjekty s právem hospodaření

 Místní obyvatelé a podnikatelé

Věcné zaměření

Podporované aktivity

Revitalizace a zatraktivnění:

 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO

 památek zařazených na Indikativní seznam světového 
dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví

 národních kulturních památek k 1. 1. 2014

 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014

Konkrétně se jedná o:

Obec Památka Typ 

Olomouc Sloup Nejsvětější 
Trojice 

UNESCO 

Javoříčko památník obětí II. svět. 
války 

NKP 

Olomouc Klášterní Hradisko NKP

Olomouc palác Přemyslovský, 
Olomoucký hrad s 
kostelem sv. Václava 

NKP 

Olomouc kostel sv. Mořice NKP 

Olomouc soubor barokních 
kašen a sloupů 

NKP 

Olomouc vila Primavesi NKP 

Šternberk hrad Šternberk NKP 

Prostějov společenský dům 
Národní dům 

NKP 

Olomouc radnice NKP (indikativní 
seznam) 

Svatý 
Kopeček 

kostel Navštívení P. 
Marie 

NKP (indikativní 
seznam) 

Svatý alej poutní, včetně NKP (indikativní 
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Kopeček staveb a soch seznam) 

Přemyslovice větrný mlýn NKP (indikativní 
seznam) 

Předmětem podpory nesmí být komerční turistická zařízení 
jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 
a stravovací zařízení.

Indikátory

9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů

9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek

Pro indikátor 91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a přírodních památek je stanoven 
tento poměr:
Za každých 10 mil. Kč dotace EU přírůstek 
min. 260 návštěvníků kulturních a přírodních památek za rok.

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

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Podrobně jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele 
a příjemce integrovaných projektů ITI pro specifický cíl 3.1  
výzvy č.48 Řídicího orgánu Integrovaného regionálního 
operačního programu v aktuálním znění, 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-

48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur, 

Další přílohy vyžadované ZS ITI nad rámec příloh uvedených ve 
výzvě ŘO č. 48:

Studie proveditelnosti -  doplňující informace pro hodnocení 
prováděné ZS ITI Olomoucké aglomerace

Žadatel má povinnost zpracovat a předložit tuto přílohu dle 
vzoru uvedeného  v Příloze č. 2 v této výzvy. 

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitoly 3.2.5 Specifických pravidel výzvy pro žadatele a 
příjemce ITI průběžné výzvy č.48 ŘO IROP v aktuálním znění.

Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021
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Informace o křížovém financování Křížové financování není možné.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ZS ITI má možnost provádět změny ve výzvě. 

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

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 již žadatelé podali.

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).

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 (Příloha č. 1):

 Kontrola přijatelnosti

 Kontrola formálních náležitostí

 Věcné hodnocení

Minimální bodová hranice pro schválení projektu je 37 bodů 
z celkových možných 74. 

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 jsou uvedena ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce 48. výzvy 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-
c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-
kultur)

 Analýza rizik a ex-ante kontrola
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Kritéria pro výběr projektů ZS ITI Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v Příloze č.1 této výzvy

Další specifika výzvy Příloha č.2  této výzvy ZS ITI

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu

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

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP

Kontakty pro poskytování informací

Zprostředkující subjekt ITI:

Pracovníci zprostředkujícího subjektu ITI poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a 
jejímu 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.nerusilova@olomouc.eu

Ing. Jan 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 souladu 
projektové žádosti s kritérii závěrečného ověření způsobilosti, dále k realizaci projektu a jeho 
udržitelnosti. 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 jitka.ondruskova@crr.cz

Seznam příloh výzvy

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

Příloha č. 2 -  Studie proveditelnosti – doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI 
Olomoucké  aglomerace.



Příloha č. 1
1. výzva ZS ITI - Rozvoj kulturního dědictví zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace

Kritéria formálních náležitostí - jsou vždy napravitelná.

Kritéria přijatelnosti -  nenapravitelná: 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace.

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

 Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace.

 Památka je uvedena na některém ze seznamů:

o Seznam světového dědictví UNESCO

o Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví)

o Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014

o Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Kritéria přijatelnosti – napravitelná:

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace.

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace.

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou zprostředkujícího subjektu ITI 

Olomoucké aglomerace stanoveny.

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

 Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace.

 Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření.

 Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření Strategie ITI a dané výzvy ZS ITI.

 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

 Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.



Kritéria věcného hodnocení - při věcném hodnocení musí projekt získat minimálně 37 bodů z celkových 74 bodů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace

Kritéria formálních náležitostí

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument

Žádost o podporu je podána v předepsané 
formě.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

 žádost o podporu

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele.

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.

 žádost o podporu

 příloha žádosti – pověření

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti požadované ve 
specifických pravidlech pro žadatele a 
příjemce a ve výzvě zprostředkujícího 
subjektu ITI Olomoucké aglomerace (dále ZS 
ITI).

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy 
ZS ITI Olomoucké aglomerace, které obsahově splňují náležitosti 
požadované ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve 
výzvě ZS ITI.

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle 
výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace nebo doložené přílohy 
obsahově nesplňují náležitosti požadované ve specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI.

 výzva ZS ITI 

 žádost o podporu

 přílohy žádosti o podporu 

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

K žádosti o podporu je doloženo stavební 
povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení na veškeré hlavní aktivity projektu. 

potřebnost

účelnost

ANO – žadatel předložil stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení na veškeré hlavní aktivity 
projektu.

NE - žadatel nepředložil stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení na veškeré hlavní aktivity 
projektu.

NERELEVANTNÍ – ve výzvě ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost přiložit k žádosti o podporu stavební povolení 
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení na veškeré 
hlavní aktivity projektu.

 žádost o podporu

 stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 

K žádosti o podporu je doloženo čestné 
prohlášení žadatele, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádění stavby, včetně 

potřebnost

účelnost

ANO – žadatel předložil čestné prohlášení, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádění stavby, včetně rozpočtu.

 žádost o podporu

 čestné prohlášení



rozpočtu. NE - žadatel nepředložil čestné prohlášení, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádění stavby, včetně rozpočtu.

NERELEVANTNÍ – ve výzvě ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost přiložit k žádosti o podporu čestné prohlášení 
žadatele, že má zpracovanou dokumentaci pro provádění stavby, 
včetně rozpočtu.

K žádosti o podporu jsou doložena ukončená 
zadávací a výběrová řízení na veškeré hlavní 
aktivity projektu, tzn. včetně uzavřených 
smluv o dílo, resp. kupních smluv.

potřebnost

účelnost

ANO – žadatel předložil ukončená zadávací a výběrová řízení na 
veškeré hlavní aktivity projektu, tzn. včetně uzavřených smluv o 
dílo, resp. kupních smluv.

NE - žadatel nepředložil ukončená zadávací a výběrová řízení na 
veškeré hlavní aktivity projektu, tzn. včetně uzavřených smluv o 
dílo, resp. kupních smluv.

NERELEVANTNÍ – ve výzvě ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost přiložit k žádosti o podporu ukončená 
zadávací řízení na veškeré hlavní aktivity projektu.

 žádost o podporu

 dokumentace k dokončeným 
zadávacím řízením

Obecná kritéria přijatelnosti 

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy 
zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké 
aglomerace - napravitelné kritérium přijatelnosti

Potřebnost

Účelnost

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace.

NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace.

 výzva ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké 
aglomerace - napravitelné kritérium přijatelnosti

Soulad s horizontálními 
kritérii

Potřebnost

Účelnost

Efektivnost

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Olomoucké 
aglomerace.

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Olomoucké 
aglomerace.

 výzva ZS ITI

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

 studie proveditelnosti

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace

Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 
zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké 
aglomerace- nenapravitelné kritérium 
přijatelnosti

Potřebnost

Účelnost

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Olomoucké aglomerace.

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Olomoucké aglomerace.

 výzva ZS ITI

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

 žádost o podporu

 doklad o právní subjektivitě 
žadatele

Projekt respektuje minimální a maximální Efektivnost ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních  výzva ZS ITI



hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 
jsou výzvou zprostředkujícího subjektu ITI 
Olomoucké aglomerace stanoveny -
napravitelné kritérium přijatelnosti

Účelnost

Hospodárnost

celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI 
Olomoucké aglomerace.

NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních 
celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI 
Olomoucké aglomerace.

NERELEVANTNÍ – hranice nebyly ve výzvě ZS ITI Olomoucké 
aglomerace stanoveny.

 rozpočet projektu

 studie proveditelnosti

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny - napravitelné kritérium 
přijatelnosti

Efektivnost

Účelnost

Hospodárnost

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve 
výzvě ZS ITI Olomoucké aglomerace. 

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve 
výzvě ZS ITI Olomoucké aglomerace.

NERELEVANTNÍ – limity nebyly ve výzvě ZS ITI Olomoucké 
aglomerace stanoveny.

 výzva ZS ITI 

 rozpočet projektu 

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP

 studie proveditelnosti 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen) -

napravitelné kritérium přijatelnosti

Soulad s 

horizontálními kritérii

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo 

neutrální vliv). 

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit 
IROP. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 EIA - Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná - napravitelné kritérium 

přijatelnosti

Potřebnost

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je 

v souladu se Strategií.

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze 

zdůvodnění vyplývá, že realizace projektu není 

v souladu se Strategií.

 Strategie ITI Olomoucké
aglomerace

 výzva ZS ITI

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný - nenapravitelné kritérium 

přijatelnosti

Riziko podvodu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba 

pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, 

poškozování zájmů EU), podnikatelské subjekty 

předkládají výpis z trestního rejstříku bez trestných 

činů dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis 

z trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin 

dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU

 čestné prohlášení - žadatelé, kteří 
nedokládají identifikaci 

 výpis z trestního rejstříku –
podnikatelské subjekty

Žadatel má zajištěnou administrativní, 

finanční a provozní kapacitu k realizaci 

a udržitelnosti projektu - napravitelné 

kritérium přijatelnosti

Proveditelnost

Účelnost

ANO – Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční 

a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

NE – Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční 

a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu.

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti 



Žádost o podporu odpovídá 

projektovému záměru, ke kterému 

vydal své vyjádření Řídicí výbor ITI 

Olomoucké aglomerace- napravitelné 

kritérium přijatelnosti

Riziko podvodu

ANO – žádost o podporu a projektový záměr se shodují 

v údajích: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů. 

Zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu 

nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém záměru.

NE - žádost o podporu a projektový záměr se neshodují 

v některém z údajů: žadatel, popis projektu, hodnoty 

indikátorů, nebo výše dotace z EU v žádosti o podporu 

převyšuje částku uvedenou v projektovém záměru.

 žádost o podporu

 vyjádření Řídicího výboru ITI 

 projektový záměr

 čestné prohlášení žadatele o 
souladu žádost i o podporu s 
projektovým záměrem, 
projednaným na Řídicím výborem 
ITI

Projekt je v souladu s tematickým 

zaměřením strategie ITI, strategickým 

cílem a některým z jeho specifických 

cílů, opatření a podopatření -

napravitelné kritérium přijatelnosti

Účelnost

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením 

strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho 

specifických cílů, opatření a podopatření.

NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením 

strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho

specifických cílů, opatření a podopatření.

 Strategie ITI Olomoucké
aglomerace 

 žádost o podporu

Projekt se podílí na naplnění indikátorů 

příslušného opatření Strategie ITI a 

dané výzvy ZS ITI - napravitelné 

kritérium přijatelnosti

Účelnost

ANO – projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace a indikátorů dané výzvy.

NE – projekt se nepodílí na naplnění indikátorů 

příslušného opatření Strategie ITI Olomoucké 

aglomerace a indikátorů dané výzvy.

 Strategie ITI Olomoucké
aglomerace

 výzva ZS ITI 

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 

cílům projektu - napravitelné kritérium 

přijatelnosti

Účelnost

ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 

projektu.

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům 

projektu.

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Projekt je realizován na území 

Olomoucké aglomerace -

nenapravitelné kritérium přijatelnosti

Účelnost

ANO – Projekt je realizován na území Olomoucké 

aglomerace 

NE – Projekt není realizován na území Olomoucké 

aglomerace 

 Strategie ITI Olomoucké
aglomerace

 výzva ZS ITI

 žádost o podporu

Specifická kritéria přijatelnosti 

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument

Projekt není zaměřen na podporu 
komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení –

Účelnost

ANO - Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických 
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení.

NE - Projekt je zaměřen na podporu komerčních turistických 

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti



napravitelné kritérium přijatelnosti zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

Památka je uvedena na některém ze 
seznamů:

 Seznam světového dědictví UNESCO

 Indikativní seznam světového dědictví 
UNESCO (kategorie kulturní dědictví)

 Seznam národních kulturních památek k 
1. 1. 2014

 Indikativní seznam národních kulturních 
památek k 1. 1. 2014

- nenapravitelné kritérium přijatelnosti

Účelnost

ANO - Památka, která je předmětem projektu, je uvedena na 
některém ze seznamů.

NE - Památka, která je předmětem projektu, není uvedena na 
některém ze seznamů.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 Seznam světového dědictví 
UNESCO

 Indikativní seznam světového 
dědictví UNESCO (kategorie 
kulturní dědictví)

 Seznam národních kulturních 
památek k 1. 1. 2014 

 Indikativní seznam národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014

Kritéria věcného hodnocení

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný.

Proveditelnost

6 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný a 
respektuje technologické prodlevy v závislosti na charakteru 
projektu (např. roční období, specifické postupy a technologie).

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace.

Proveditelnost

6 bodů – Žadatel podrobně a reálně provedl analýzu 

rizik (technická, finanční, právní a provozní rizika) 

vztahující se k projektu a uvedl k nim adekvátní a 

funkční opatření k jejich eliminaci a předcházení.

3 bodů – Žadatel provedl analýzu rizik vztahujících se k 

projektu ale zabýval se pouze některým druhem rizika 

(tj. pouze některým z technického, finančního, 

právního či provozního rizika) a nebo nedostatečně 

popsal adekvátní a funkční opatření k eliminaci rizik a 

jejich předcházení. 

0 bodů – Žadatel neprovedl analýzu rizik projektu 

(technická, finanční, právní a provozní rizika) 

vztahujících se k projektu a nebo nepopsal adekvátní a 

funkční opatření k eliminaci rizik a jejich předcházení. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti



Projekt řeší stavebně-technický stav 
památky.

Potřebnost

20 bodů - Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky.

10 bodů - Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav 
památky.

0 bodů - Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebně-technický 
stav památky (památka je ve velmi dobrém nebo vyhovujícím 
stavebně-technickém stavu, nebo není ve velmi 
dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu, ale projekt není 
zaměřen na jeho řešení).

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti 

 fotopřílohy

Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné 
prostory památky.

Účelnost

10 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory 
památky pro veřejnost.

0 bodů - Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory 
památky pro veřejnost.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti 

Projekt řeší dobu zpřístupnění památky. Účelnost

10 bodů - Projekt pravidelně zpřístupní památku pro veřejnost 
alespoň po 3 a více dnů týdně v turistické sezóně dané památky 
(každý den po dobu alespoň 5 hodin).

5 bodů - Projekt pravidelně zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a 
méně dnů v týdnu v turistické sezóně dané památky (každý den po 
dobu alespoň 5 hodin).

0 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost pouze při 
výjimečných příležitostech a nebo při ročních  jednorázových akcích 
(např. během státních svátků, dny evropského dědictví, noc kostelů) 
nebo na základě žádosti. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Projekt řeší obnovu památkových hodnot 
památkového objektu.

Potřebnost

10 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí 
projektu jsou restaurátorské práce.

5 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky. 
Součástí projektu jsou restaurátorské práce NEBO Projekt 
umožňuje obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí projektu 
nejsou restaurátorské práce. 

0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru 
památky.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

 projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení nebo 
pro ohlášení stavby

Projekt je zaměřen na digitalizaci památky 
a/nebo mobiliáře a zpřístupnění výstupů 
digitalizace.

Potřebnost,

Účelnost

5 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo 
mobiliáře, včetně zpřístupnění výstupů digitalizace.

0 bodů - Součástí projektu není digitalizace památky ani mobiliáře.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti



vybraných památek

V projektu je popsán záměr propagace 
památky v rámci udržitelnosti projektu 
přispívající ke zvýšení atraktivnosti 
aglomerace.

Účelnost

5 bodů -  Příjemce v žádosti popsal, jakým způsobem bude řešit 
propagaci památky v rámci udržitelnosti a popsal, jak tato 
propagace přispěje k růstu atraktivity aglomerace. 

0 bodů - Příjemce v žádosti nepopsal, jakým způsobem bude řešit 
propagaci památky v rámci udržitelnosti, a nebo neuvedl, jak tato 
propagace přispěje k růstu atraktivity aglomerace.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek.

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti

Součástí projektu jsou přírodní prvky 
v území.

Účelnost

2 body - Součástí projektu jsou přírodní prvky v území.

0 bodů - Součástí projektu nejsou přírodní prvky v území.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu revitalizace 
vybraných památek.

 žádost o podporu

 studie proveditelnosti



Příloha č. 2
1. výzvy  k předkládání žádostí o podporu

Rozvoj kulturního dědictví zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace k předkládání žádostí o 
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

STUDIE PROVEDITELNOSTI

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO HODNOCENÍ PROVÁDĚNÉ ZS ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

 Žadatel popíše časový a prostorový rozsah zpřístupněné památky pro veřejnost tzn. počet dnů týdně v turistické 
sezoně dané památky (celý den počítejte v případě doby alespoň 5 hodin),  žadatel doplní informaci o délce 
turistické sezony.

 Žadatel rozvede, jakým způsobem bude řešit propagaci památky v rámci udržitelnosti (uveďte konkrétní 
činnosti). Popište, jak tato památka a její propagace přispěje k růstu atraktivity aglomerace.

 V případě, že projekt řeší zpřístupnění dosud nezpřístupněné prostory památky, žadatel doplní schéma se 
zákresem návrhu nově zpřístupněných prostor.




