
 
 

 
 
 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie 
„Integrované územní investice Karlovarské aglomerace“ 

ITIKA° 
 

vyhlašuje 
 

12. VÝZVU 

k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° 

A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory a znevýhodněné  

ve vazbě na specifický cíl 4.2 IROP – 30. výzvu IROP 

 

Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností 
s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, 

pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb 

 
 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Jakákoliv informace či změna informací uvedených v této výzvě nezakládá 

žadateli ani jiným subjektům jakékoliv nároky, zejména jsou vyloučeny nároky na 

náhradu škody i jiné újmy.  

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového 

rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů. Zařazením projektu 

na seznam nevzniká žadateli nárok na dotaci. 



 
 

 

 

 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program. 

Specifický cíl IROP 

4.2  Podpora socioekonomického začlenění 
marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy 
a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními 
potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně 
bydlení a sociálních služeb. 

Číslo výzvy nositele ITIKA° 12 

Vazba na specifický cíl a 
opatření ITIKA° 

SC ITIKA°: A.3 Důstojný život pro každého  

Opatření ITIKA°: A.3.1 Kvalitní infrastruktura a služby pro 
seniory a znevýhodněné  

Dokument ITIKA° je k dispozici na 
https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty 

Druh výzvy pro projektové 
záměry 

Kolová 

Název pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITIKA° 

Pracovní skupina „Sociální infrastruktura“ 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITIKA° 

12. 1. 2023, 12:00 

Datum a čas 
pro 
projektové 
záměry 

Zahájení příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

12. 1. 2023, 12:00 

Ukončení 
příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

26. 1. 2023, 12:00 

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty


 
 

 

 

 

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 stanoveno nejdříve na 1. 1. 
2021. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do  30. 6. 2029. 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 
žádosti o podporu do MS2021+. 

Podpora 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu  

Liší se dle typu žadatele. Podrobnější informace k výši podpory 
naleznete na webu IROP ve složce  
kofinancování projektů IROP.   

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých 
výdajů na projekt není stanovena. 

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 

Integrovaný projekt infrastruktury pro terénní a 
ambulantní sociální služby  poskytované podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů („zákon o sociálních službách“).  

Území realizace  Území aglomerace ITIKA° uvedené na webu ITIKA°. 

Oprávnění žadatelé 

• kraje 
• obce  
• dobrovolné svazky obcí 
• organizace zřizované nebo zakládané kraji / 
   obcemi / dobrovolnými svazky obcí 
• organizační složky státu (OSS) 
• příspěvkové organizace OSS (PO OSS) 
• církve 
• církevní organizace 
• nestátní neziskové organizace (NNO) 

Cílová skupina 

• osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
   vyloučením 
• osoby s postižením 
• osoby s chronickým a duševním onemocněním 
• osoby se specifickými potřebami vyplývajícími 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://kvprojekty.cz/cs/vymezene-uzemi-0


 
 

 

 

 

 

 
 

 

   z jejich zdravotního stavu, které potřebují 
   vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké 
• rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé 
   sociální situaci 
• mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo 
   náhradní rodinnou péči 
• oběti domácího a genderově podmíněného násilí 
   a osoby tímto násilím ohrožené 
• osoby v bytové nouzi 
• senioři 
• ohrožené děti 
• uprchlíci, migranti 
• národnostní skupiny (zejména Romové) 
• bezdomovci 

Indikátory 

Indikátory 30. výzvy IROP 
554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 

práci 
554 101 Nová kapacita podpořených zařízení pobytových 

sociálních služeb 
554 201 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita 

podpořených zařízení pobytových 
sociálních služeb 

554 301 Nová kapacita podpořených zařízení sociální 
péče 

554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita 
podpořených zařízení sociální péče 

554 611 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných 
zařízení sociální péče za rok 

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u 
podpořených subjektů 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Omezení věcné způsobilosti projektu je vymezeno 
v rámci 30. výzvy ŘO IROP, dle vybraných typů aktivit. 

Časová způsobilost 1. 1. 2021 – do ukončení realizace projektu. 

Náležitosti projektového záměru 



 
 

 

 

 

 
 

Formulář projektového 
záměru 

Šablona pro podání projektového záměru je přílohou této 
výzvy.  

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Šablonu projektového záměru včetně příloh  je nutné 
podat písemně na podatelnu MMKV, Moskevská 21, 
Karlovy Vary  (1 paré)  vše v uzavřené obálce, nadepsané: 
 „ITIKA° – projektový záměr, výzva č. 12 - NEOTVÍRAT“ 
a současně elektronickou cestou  ve formátu .docx a .pdf 
na     e-mail b.heroutova@mmkv.cz.  
Odesláním záměru žadatel vyjadřuje, že uvedené údaje 
jsou pravdivé, a to ke dni podání záměru. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 
Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O změně jsou 
žadatelé informováni zveřejněním na webu ITIKA° nebo 
prostřednictvím elektronické komunikace.  

Způsob hodnocení 

Obdržené projektové záměry budou projednány na 
příslušné pracovní skupině. Po projednání projektového 
záměru pracovní skupinou je projekt předložen Řídicímu 
výboru ITIKA° k posouzení souladu se Strategií ITIKA°. Pro 
posouzení souladu projektového záměru se Strategií ITIKA° 
a pro jejich zařazení do programových rámců budou 
použita obecná a specifická kritéria 
přijatelnosti uvedená v přílohách výzvy. 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na 
ŘV ITIKA° 

Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového záměru 
s integrovanou strategií ITIKA° je uveden v příloze č. 1 - 3  
této výzvy. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy Řídicího orgánu 
IROP 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/30vyzvairop  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Tematický koordinátor: Ing. Michaela Strejcová, 
m.strejcova@mmkv.cz 
Manažer ITIKA°: Ing. Blanka Heroutová, 
b.heroutova@mmkv.cz   
Konzultační servis IROP: https://ks.crr.cz/ 

Seznam příloh výzvy 

1         Obecná kritéria přijatelnosti 
2         Specifická kritéria přijatelnosti 
3         Hodnotící kritéria  přijatelnosti 
4         Šablona projektového záměru 

mailto:b.heroutova@mmkv.cz
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop
mailto:m.strejcova@mmkv.cz
mailto:b.heroutova@mmkv.cz
https://ks.crr.cz/

