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Statutární město České Budějovice jako 
nositel integrované strategie - Integrovaný 

plán rozvoje území České Budějovice 
 

 
 

vyhlašuje 
3. výzvu k předkládání projektových záměrů 

 

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ S CÍLEM ZVÝŠIT 

ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ V RANÉM VĚKU, JAKO ZÁKLAD PRO 

BUDOUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

 

VE VAZBĚ NA VÝZVU Č. 59 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU IROP 
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Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

Číslo výzvy ŘO IROP 59 

Číslo výzvy nositele IPRÚ 3 

Opatření integrované strategie 
2.1.3 Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast 
na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání 

Druh výzvy kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru IPRÚ 

Pracovní skupina Školství 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI/IPRÚ 

9. 2. 2017, 10:00 hod 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru ITI/IPRÚ 

9. – 15. 3. 2017 (přesný datum a čas jednání bude určen 
v pozvánce tematického koordinátora). 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

10. 2. 2017, 10:00 hod 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

8. 3. 2017, 10:00 hod 

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 i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem.  

Datum ukončení realizace projektu 
Realizace projektu musí být ukončena do 31. 08. 2018. Realizace 
projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v 
MS2014+. 

Podpora 

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

Evropský fond pro regionální rozvoj – 47 408 700 Kč  
Státní rozpočet – max. 2 788 750 Kč  
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Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní 
vysoké školy 

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 15 % 

 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 
které jsou zapsány ve školském rejstříku  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 
-  

Kraje, obce a jimi zřizované organizace 
- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 5 % 

 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a 
současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s 
dětmi a mládeží nebo v oblasti školství  

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 10 % 

 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 

- Evropský fond pro regionální rozvoj:  85 % 
- státní rozpočet: 10 % 

 
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % 
- státní rozpočet: 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše způsobilých výdajů: 750 000 Kč  
Maximální výše způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč  

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu 
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění 
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných 
mateřských škol, ve vazbě na území ORP Č. Budějovice.  

Území realizace  
Území vymezené ve strategii Integrovaného plánu rozvoje 
území České Budějovice (správní obvod obce s rozšířenou 
působností České Budějovice). 

Oprávnění žadatelé 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního 
vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti 

- kraje 
- organizace zřizované kraji 
- organizace zakládané kraji 
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- obce 
- organizace zřizované obcemi 
- organizace zakládané obcemi 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu  

Cílová skupina 

- děti do 3 let 
- děti v předškolním vzdělávání  
- osoby sociálně vyloučené  
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami  
- pedagogičtí pracovníci  
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

působících v oblasti vzdělávání  

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 
infrastruktury včetně vybudování přípojky pro 
přivedení inženýrských sítí  

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb.)  

- nákup pozemků 
- nákup budov 
- pořízení vybavení budov a učeben  
-  pořízení kompenzačních pomůcek  

 
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto 
zařízení:  

- mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do 
školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu 
(včetně tedy mateřských škol určených pro vzdělávání 
dětí zaměstnanců), 

- dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
127/2015 Sb. 

Indikátory 
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení. 
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Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 
 

Projektové záměry musí obsahovat minimálně následující 
informace: 

- název projektu 
- zařazení do strategie do úrovně opatření 
- popis projektu 
- popis pozitivního dopadu na vymezené území  
- finanční plán v jednotlivých letech 
- celkové způsobilé výdaje 
- předpokládané datum zahájení a ukončení realizace 

projektu 
- identifikace žadatele 
- role zapojených subjektů 
- indikátory 
- způsob zajištění udržitelnosti projektu  

Struktura projektového záměru je dána přílohou č. 1 této 
výzvy. 
Předložení kompletního projektového záměru je jedním 
z hodnotících kritérií (viz dále). 

Povinné přílohy projektového 
záměru 

S výjimkou obcí předkladatelé doloží doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Školy či školská zařízení doloží výpis z rejstříku škol a školských 
zařízení. 

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Projektový záměr bude předán na stanoveném formuláři (viz. 
Příloha č. 1 této výzvy). 
 
Projektové záměry budou doručeny nejpozději v den ukončení 
příjmu záměrů na podatelnu: 
Magistrátu města České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II., č. 1  
370 92 České Budějovice 
v neporušené obálce, která bude označena velkým viditelným 
nápisem „NEOTVÍRAT – PROJEKTOVÝ ZÁMĚR k výzvě č. 3 
IPRÚ České Budějovice“. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Viz kapitoly 3.8 Specifických pravidel 59. výzvy IROP v aktuálním 
znění. 
Způsobilé výdaje jsou pouze výdaje týkající se podporovaných 
aktivit: 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 
infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí  
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- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb.)  

- nákup pozemků 
- nákup budov 
- pořízení vybavení budov a učeben  
-  pořízení kompenzačních pomůcek  

Časová způsobilost 01. 01. 2014 - 31. 08. 2018 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel integrované strategie Statutární město České Budějovice 
má možnost provádět změny ve výzvě. Případné změny budou 
zveřejněny stejným způsobem jako vyhlášená výzva. Změny v této 
výzvě mohou nastat pouze na základě legislativních nebo 
metodických změn. 
 
V této výzvě nelze: 

 zrušit výzvu, 

 snížit alokaci výzvy, 

 změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých 
výdajů, 

 změnit věcné zaměření výzvy – změna věcného zaměření 
výzvy je možná pouze za účelem upřesnění textu, 

 změnit oprávněné žadatele, 

 posunout datum ukončení realizace projektu na dřívější 
datum, 

 posunout datum ukončení příjmu projektových záměrů na 
dřívější datum, 

 měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektových 
záměrů. 

Příjmy projektu 
Projekty mohou vytvářet příjmy podle č. 61 Obecného nařízení i 
příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy). 

Způsob hodnocení 

 Po obdržení projektových záměrů je sestavena Pracovní 
skupina, na kterou jsou pozvání všichni předkladatelé 
projektového záměru. 

V případě, že souhrnný požadavek  předložených projektových 
záměrů v součtu přesahuje celkovou alokaci na danou výzvu, 
bude pokračovat jednání pracovní skupiny se záměrem 
nalezení konsensuálního řešení, např. krácení nárokované 
podpory stejným poměrem jako je poměr požadované alokace 
v rámci záměrů k maximální možné alokaci dané výzvou. 
Pokud členové pracovní skupiny nedojdou ke konsenzu, 
vznikne soubor konkurenčních projektů, které budou spolu se 
stanoviskem experta pro danou oblast a manažera IPRÚ 



    Strana 7 z 13 

 

předloženy  Řídícímu výboru. Řídící výbor rozhodne o vydání 
Souladu se strategií pouze do výše alokace stanovené výzvou. 

 Předkladatelé budou moci na základě jednání pracovní 
skupiny své projektové záměry upravit. Všechny 
předložené projektové záměry budou po jednání Pracovní 
skupiny předány k posouzení Řídícímu výboru. 

 Výstupem Pracovní skupiny je soubor projektů, který je 
předán Manažerovi IPRÚ, který do 15 pracovních dnů svolá 
Řídící výbor. 

 Řídící výbor vyhodnocuje naplnění jednotlivých kritérií 
přijatelnosti a výstupem ŘV je vydání souladu či nesouladu 
projektu se strategií, který je povinnou přílohou žádosti o 
podporu. Soulad projektu je vydán pouze do výše alokace. 
Jakmile projektový záměr získá alespoň jedno nevyhovující 
kritérium, nedojde k naplnění kritérií a projekt získá 
nesouhlasné stanovisko se strategií IPRÚ České 
Budějovice. 

 Předkladatel projektového záměru následně 
v monitorovacím systému MS 2014+ zpracuje žádost o 
podporu k 59. výzvě IROP. 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na ŘV 
IPRÚ 

1. Je předložen úplný Projektový záměr včetně povinné 
přílohy v  termínu příjmu projektových záměrů na 
podatelnu Magistrátu města. 

2. Projektový záměr je zcela v souladu s tematickým 
zaměřením IPRÚ, se strategickým cílem, specifickým cílem 
2.1 a opatřením 2.1.3 IPRÚ České Budějovice. 

3. Předkladatel projektového záměru jednoznačně popíše 
potřebnost realizace projektu. 

4. Je specifikován pozitivní dopad na SO ORP České 
Budějovice nebo jeho část. 

5. Termín ukončení realizace je nejdéle do 31. 8. 2018. 
6. Žadatel jednoznačně prokázal svojí právní subjektivitu. 
7. Žadatel je uveden jako oprávněný žadatel ve výzvě.  
8. Role zapojených subjektů byla řádně vysvětlena. 
9. Realizací projektu dojde k naplnění indikátorů v 

rámci opatření 2.1.3 strategie IPRÚ.  
10. Náklady na projekt nepřesahují celkovou alokaci na danou 

výzvu.   
11. U projektu je dodržena udržitelnost, která je stanovená na 

dobu 5 let od poslední platby ze strany ŘO IROP.  
12. Předkladatel či jeho náhradník se zúčastnil pracovní 

skupiny nebo se před jednáním PS řádně omluvil. 

Další specifika výzvy 

Jeden projektový záměr může být podán pouze na jednu 
podporovanou aktivitu. 
 
Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového 
záměru s integrovanou strategií má platnost ode dne jeho vydání 
do 31. 8. 2018. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy č. 59 Řídicího 
orgánu IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-59-
Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-IPRU 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-59-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-IPRU
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-59-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-IPRU
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Kontakty pro poskytování 
informací 

Nositel IPRÚ - tematický koordinátor 
Ing. Tomáš Jakubec, jakubect@c-budejovice.cz 
386 803 204 

 konzultace souladu projektových záměrů s výzvou a 
strategií IPRÚ 

 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Ing. Pavla Bártíková, pavla.bartikova@crr.cz 
725 793 625 

 konzultace nastavení žádosti o podporu v MS2014+, 
souladu projektu s výzvou ŘO IROP 

Seznam příloh výzvy 1. Struktura projektového záměru 

mailto:jakubect@c-budejovice.cz
mailto:pavla.bartikova@crr.cz
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STRUKTURA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
 

 

 

 

 

 

 

K 3. VÝZVĚ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE JAKO NOSITELE 

INTEGROVANÉ STRATEGIE – Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinností předkladatele projektového záměru je vyplnit všechna pole pravdivými 

informacemi, které v záměru potvrdí svým podpisem a ve stanovené lhůtě předloží projektový 

záměr včetně přílohy na podatelnu Magistrátu města České Budějovice.
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0 
ÚVODNÍ 

INFORMACE 

Název projektu: 

 

 

 

 

Stručný popis projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace žadatele: 

(obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, kontaktní osoba pro projektový záměr) 
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1 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM A 
FINANCOVÁNÍ 

Předpokládané datum zahájení a ukončení realizace 

projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční plán v jednotlivých letech realizace: 

 

Náklady na projekt (v Kč) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 celkem 

způsobilé výdaje       

nezpůsobilé 
výdaje 

 
     

celkem       

 

 

Financování projektu (v tis. Kč) 

 

 

 Hlavní aktivity 

(85%) 

Vedlejší aktivity 

(15%) 

2017   

2018   
 

 CZV ERDF Státní 

rozpočet 

Vlastní 

zdroje 

2017     

2018     

Např. zahájení realizace  6/2017, 

          ukončení realizace 12/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 Vyčíslete náklady na projekt v jednotlivých letech. 

 

 

 

 

Vyčíslete způsobilé výdaje podle zaměření výzvy a 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

integrovaných projektů IPRÚ, dle kapitoly 3.8 

Způsobilé výdaje, v aktuálním znění. 
 

 

 

 

 

 

 

Rozdělte celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity 

projektu (min. 85%) a na vedlejší aktivity projektu 

(max. 15%). 
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2 
POPIS PROJEKTU A 
DOPADU NA ÚZEMÍ 

Podrobný popis projektu: 

 

 

 

 

 

 

Zařazení do strategie až do úrovně opatření: 

 

 

 

 

 

Způsob zajištění udržitelnosti projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis pozitivního dopadu na vymezené území: 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel uvede popis projektu a popíše potřebnost 

realizace projektu. V případě většího rozsahu doložit v 

samostatné příloze. 

 

 

 

 

Předkladatel uvede přesný název prioritní oblasti, 

specifického cíle a opatření strategie IPRÚ. 

 

 

 

 

Popište, jak bude zajištěna udržitelnost projektu 

z hlediska provozního, finančního a administrativního.  

U projektů podpořených v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu je stanovena 

udržitelnost na dobu 5 let. Zahájení udržitelnosti je 

určeno datem provedení poslední platby dotace ze strany 

ŘO IROP.  

 

 

Předkladatel uvede popis pozitivního dopadu projektu na 

území sídelní aglomerace České Budějovice. 
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3 
DALŠÍ 

INFORMACE O 

PROJEKTU 

Role zapojených subjektů: 

 

 

 

 

 

Indikátory projektu: 

 

 Výchozí hodnota Cílová hodnota 

5 00 00   

5 00 01   

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let od provedení 

poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. Překladatel 

podpisem projektového záměru souhlasí s dodržením 

podmínek udržitelnosti (viz. Obecná pravidla pro žadatele a 

příjemce, kap. 20). 

 

 

 

 

 

                                               

                                                    Datum a podpis žadatele  

Popište role jednotlivých subjektů participujících na 

projektu.(subjekty, které se finančně podílí na přípravě, 

realizaci a udržitelnosti projektu)  
 

 

 

 

Vyplňte oba indikátory: 

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích zařízení. 

 

V případě, že souhrnný požadavek  předložených 

projektových záměrech v součtu přesahuje celkovou 

alokaci na danou výzvu, bude pokračovat jednání 

pracovní skupiny se záměrem nalezení 

konsensuálního řešení, např. krácení nárokované 

podpory stejným poměrem jako je poměr požadované 

alokace v rámci záměrů k maximální možné alokaci 

dané výzvou. Pokud členové pracovní skupiny 

nedojdou ke konsenzu, vznikne soubor konkurenčních 

projektů, které budou spolu se stanoviskem experta 

pro danou oblast a manažera IPRÚ předloženy 

Řídícímu výboru. Řídící výbor rozhodne o vydání 

Souladu se strategií pouze do výše alokace stanovené 

výzvou. 

 

Při vytváření souborů projektů v Pracovní skupině bude 

rovněž brán zřetel na míru zhodnocení podpory, tzn. 

závislost výše podpory na indikátoru 5 00 01 „Navýšení 

kapacity podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení“.  

 


