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IPRM PRO ZÓNU BŘEZOHORSKÉHO SÍDLIŠTĚ





 Operační program: 
Integrovaný operační program

 Prioritní osa: 
5. Národní podpora územního rozvoje 

 Oblast intervence:
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 Podporovaná aktivita: 
5.2.b) Regenerace bytových domů 

 Číslo výzvy: 5
 Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 8 449 000,- Kč 



Termíny výzvy 
 Vyhlášení výzvy: 9. 3. 2011

 Zahájení příjmu žádostí: 14. 3. 2011

 Ukončení příjmu žádostí: 13. 5. 2011 do 14:30

 Zahájení projektu: od data uvedeného na 
potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu

 Ukončení projektu: do 30. 6. 2015 




Oprávnění žadatelé – vlastníci bytových domů 
 vlastníci jednotek sdružení ve společenství 

vlastníků jednotek podle zvláštního zákona 
(zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), 

 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), 
 bytová družstva či další obchodní společnosti 

(zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník), 
 další právnické a fyzické osoby vlastnící 

bytový dům (např. občanský zákoník).



 Hlavní podporované aktivity
 Zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných 

vnitřních konstrukcí,
 práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických 

poruch nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních 
nebo funkčních vad konstrukce domu,

 sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby,
 rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace 

otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, 
modernizace vzduchotechniky, výtahů),

 výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.
 Podporované aktivity jsou podrobně specifikovány v Příručce 

pro žadatele a příjemce verze 04



Kategorie 
příjemce

ERDF 

(v %)
SR (v 

%)

Dotace 
ERDF + 

SR (v 
%)

Zdroje 
příjemce      

(v %)

Celkem       
(v %)

Malé podniky 51 9 60 40 100

Střední podniky 42,5 7,5 50 50 100

Velké podniky 34 6 40 60 100

Výše podpory 



 Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. 
příjemce účtuje při dodržení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, případně svých 
interních směrnic, výdaje projektu jako pořízení 
investic.

 Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem 
ukončení konkrétního projektu. Realizace všech 
projektů musí být ukončena do 30. 6. 2015.



Způsobilé výdaje projektu
 Způsobilé výdaje jsou podrobně specifikovány v Příručce pro 

žadatele a příjemce aktuálně platné v den předložení žádosti 
o finanční podporu.

 Počáteční datum způsobilosti výdajů je den uvedený na 
potvrzení o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po 
posouzení přijatelnosti.

POZOR!!!
 Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební 

práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí 
být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. 



Předložení žádosti o finanční podporu 
1. Krok
1. Žadatel předloží 2 paré tištěné žádosti včetně 

příloh uvedených v příloze č. 2 této výzvy městu 
Příbram. 

2. Příjem v podatelně MěÚ Příbram v pracovních 
dnech v úředních hodinách podatelny:

 Pondělí 7,30 – 17,00 hod.
 Úterý 7,00 – 15,00 hod.
 Středa 7,30 – 17,00 hod.
 Čtvrtek 7,00 – 15,00 hod.
 Pátek 7,00 – 14,30 hod.



 Žádost:
◦ zaregistrována ve spisové službě Městského úřadu 

Příbram 
◦ opatřena štítkem s číslem jednacím
◦ vystaveno potvrzení o převzetí žádosti 

s vyznačením data a času příjmu.
 Po schválení žádosti město Příbram:
◦ vystaví žadateli potvrzení o výběru projektu.
◦ vrátí žadateli originální paré žádosti, včetně příloh 

požadovaných městem.



2. krok: 
 Žadatel předloží:
◦ svoji žádost 
◦ potvrzení o výběru projektu
◦ všechny požadované přílohy žádosti 

◦ Regionální kanceláři CRR Střední Čechy, Náměstí 
míru 9, 120 53 Praha 2. 

 Seznam povinných příloh je uveden v aplikaci Benefit7 a 
v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. 



Forma žádosti o dotaci
 Žadatel vyplňuje projektovou žádost 

prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář 
žádosti je k dispozici v elektronické formě na 
webové adrese www.eu-zadost.cz.

 Žádost musí být 
◦ odevzdána městu ve dvou paré v tištěné podobě po 

finálním uložení
◦ podepsána statutárním zástupcem žadatele 

(případně osobou k takovému úkonu statutárním 
zástupcem zmocněnou)

http://www.eu-zadost.cz/�


Požadavky na přílohy žádosti o dotaci:
 žadatel předkládá ve dvou vyhotoveních, 

z nichž:
◦ jedno paré je originálem nebo úředně ověřenou 

kopií, 
◦ druhé paré je prostá kopie

 musí být očíslovány podle seznamu příloh 
uvedeného v žádosti BENEFIT7 

 podle tohoto seznamu seřazeny. 
 Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí 

mít listy pevně spojeny.



Orientační časový harmonogram hodnocení 
žádosti 

počet pracovních 
dnů od ukončení 

předchozí činnosti

počet pracovních 
dnů od ukončení 

výzvy

Ukončení výzvy začátek procesu

Svolání výběrové komise 10 10

Výsledek výběrové komise 10 20

Schválení Řídícím výborem 10 30

Projednání Radou města 15 45
Oznámení výsledku žadatelům a 
vrácení žádostí 5 50

Poskytování informací žadatelům průběžně



Výběr projektů 
 výběrová komise 
 hodnotí projekty dle předem stanovených a v 

této výzvě vyhlášených kritérií. 



Přílohy výzvy: 
 Příručka pro žadatele a příjemce pro 

oblast intervence 5. 2
 Přílohy předkládané společně se žádostí 

o finanční podporu
 Výběrová kritéria



Pobočka CRR ČR pro 
NUTS II Střední 

Čechy



Centrum pro regionální rozvoj ČR

Regionální kancelář CRR Střední Čechy, 
Náměstí míru 9, 120 53 Praha 2

Dana Čechová
tel: 221 596 521
cechova@crr.cz

Ing. Kamila Kaňová
Tel.:  221 596 551

kanova@crr.cz

mailto:cechova@crr.cz�
mailto:kanova@crr.cz�


Výběrová kritéria
Příloha č. 3 výzvy

Výzva č. 5 pro aktivitu 5.2. b
IPRM pro zónu Březohorského sídliště



1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 
– max 10 bodů

2. Potřeba, relevance projektu  - max 40 bodů

3. Kvalita projektu – max 40 bodů

4. Horizontální kritéria  - max 10 bodů

CELKEM MAX 100 bodů



Zpracování projektové žádosti
A. Zpracování žádosti Benefit

Výzva č. 5 pro aktivitu 5.2. b
IPRM pro zónu Březohorského sídliště



Zpracování projektové žádosti
B. Přílohy k žádosti předkládané městu

Výzva č. 5 pro aktivitu 5.2. b
IPRM pro zónu Březohorského sídliště



 Podrobný rozpočet projektu
 podrobný rozpočet projektu zahrnující 

způsobilé i nezpůsobilé výdaje, případně 
výdaje, které jsou způsobilé ale žadatel 
nepožaduje jejich proplacení (dle  vzoru 
uvedeného v příloze)





 Potvrzení zpracovatele Průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „Průkaz“) o výši uspořené energie

 pouze v případě, že žadatel bude provádět zateplení domu 
 Žadatel není povinen realizovat veškerá opatření, navržená v 

Průkazu energetické náročnosti budovy. Potvrzení bude 
obsahovat ta opatření, která bude žadatel realizovat a 
zpracovatel Průkazu v Potvrzení uvede úsporu energie, které 
bude dosaženo po realizaci uvedených opatření. Pokud 
žadatel provede některé opatření pouze částečně (např. 
plánuje vyměnit okna v bytovém domě, ale u 2 bytů nebude 
výměna realizována např. z důvodu, že majitelé bytů nemají o 
výměnu oken zájem nebo nemohou investovat finanční 
prostředky na dofinancování), je nutné takové částečné 
opatření zohlednit a v tomto Potvrzení uvést skutečnou výši 
uspořené energie. (dle vzoru uvedeného v příloze)





 Vyčíslení naplňování indikátorů IPRM
 přepočet naplnění indikátoru „počet 

regenerovaných bytů“ vzhledem k výši 
požadované dotace (dle vzoru uvedeného 
v příloze)



Vyčíslení naplňování indikátorů IPRM

Název projektu: ………………………………………………….

A. Informace o výdajích projektu
Celkové výdaje projektu dle rozpočtu v Kč 0
Celková požadovaná dotace v Kč 0
B. Informaci o bytovém domě
Počet bytových jednotek, kterých se týkají realizovaná opatření 0
C. Výpočet

Požadovaná dotace v Kč/ počet b.j., kterých se realizace 
projektu týká #DIV/0!

Prostor pro poznámky
Není nutné vyplňovat



 Doklad o partnerství 
 Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do 

projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 
partnerství je smlouva nebo písemná dohoda 
s partnery vymezující jejich úlohu, práva a 
povinnosti při přípravě, realizaci a 
udržitelnosti projektu. Není-li partner, 
vyznačí se v žádosti jako Nedoloženo. 



 Referenční projekty
 doložení v případě zájmu o bodové 

zvýhodnění v rámci kritéria Zkušenosti 
s řízením projektů (dle vzoru v příloze) 





Reference č. Název 
projektu:

Jméno 
žadatele/ 
předkladatele/ 
realizátora 
projektu 

Celková 
hodnota 
projektu
(v Kč)

Část 
projektu 
realizovaná 
přímo 
žadatelem 

Velikost 
projektového 
týmu 
(počet osob)

Datum 
(začátek/ 
konec 
projektu)

Zdroj 
financování

Kontakt na poskytovatele finančních 
prostředků 
(název instituce, kontaktní osoba, telefon, 
email)

Popis projektu a jeho výstupů (heslovitě - max. 700 znaků) Jména partnerů zapojených do projektu a určení způsobu 
spolupráce



 Analýza výchozí situace
 doložení v případě nedostatečného prostoru 

v rámci žádosti Benefit 



 Finanční udržitelnost projektu
 vyčíslení a podložení ročních nákladů na 

údržbu a zajištění finančního krytí těchto 
nákladů 



 K tištěné žádosti mohou být přiloženy i další 
nepovinné přílohy.



Kancelář ekonomického a finančního poradenství
Zavadilka 2584, 370 05  České Budějovice

tel./fax: +420 387 426 578; tel.: 387 310 210-2
http://www.financecb.cz

e-mail: kancelar@financecb.cz
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