
 
 

 
 
 

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

ITIKA° 
 

vyhlašuje 
 

8. VÝZVU 

k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° 

C.1.1 Zhodnocené kulturní dědictví 

ve vazbě na specifický cíl 4.4 IROP 

Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, 
sociálním začleňování a sociálních inovacích 

 
 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
V závislosti na budoucím zveřejnění obsahu výzvy Řídicím orgánem programu, 

může dojít k bližší specifikaci podmínek a změnám přijatelnosti projektů. 

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 
4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního 
ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování 
a sociálních inovacích 

Číslo výzvy nositele ITIKA° 8 

Vazba na specifický cíl a 
opatření ITIKA° 

SC ITIKA°: C.1 Lázeňské centrum Evropy  

Opatření ITIKA°: C.1.1 Zhodnocené kulturní dědictví   

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 „Památky“ 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITIKA° 

1. 9. 2022, 12:00 

Datum a čas 
pro 
projektové 
záměry 

Zahájení příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

1. 9. 2022, 12:00 

Ukončení 
příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

30. 9. 2022, 12:00 

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. 

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty


 
 

 

 

 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do  30. 9. 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 

Nelze uvést, dosud není stanoveno ze strany 
řídicího orgánu. 

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 

Aktivita Revitalizace a vybavení pro činnost památek 
přispívající k ochraně kulturního dědictví: 
- revitalizace památek; 
- expozice; 
- depozitáře; 
- technické a technologické zázemí; 
- návštěvnická centra; 
- edukační centra; 
- restaurování, vybavení pro konzervaci a 

restaurování, 
- evidence a dokumentace mobiliárních fondů, 

včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software;  
- ochrana a zabezpečení památek; 
- parky u národních kulturních památek a u památek 

UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO; 
- doprovodná část projektu: parkoviště u památek. 
 
Aktivita Revitalizace, odborná infrastruktura a 
vybavení pro činnost muzeí a knihoven: 
- revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové 

výstavby; 
- expozice; 
- depozitáře; 
- technické zázemí; 
- návštěvnická centra; 
- edukační centra; 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


 
 

- restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních 
fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování; 

- evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy a 
knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a 
aplikační software; 

- ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů; 
- technické vybavení knihoven. 

 
 
 

Aktivita Veřejná infrastruktura udržitelného 
cestovního ruchu: 
- budování a revitalizace doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, 
sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro 
vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu) s 
preferencí integrovaných řešení; 

- budování páteřních, regionálních a lokálních 
turistických tras a revitalizace sítě značení; 

- naučné stezky; 
- propojená a otevřená řešení návštěvnického 

provozu a navigačních systémů měst a obcí; 
- rekonstrukce stávajících a budování nových 

turistických informačních center. 

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

Oprávnění žadatelé 

Aktivita památky: 
- vlastníci památek; 
- subjekty s právem hospodaření. 
 
Aktivita muzea: 
- kraje a jimi zřizované a zakládané organizace; 
- OSS; 
- PO OSS; 
- obce a jimi zřizované a zakládané organizace. 
 
Aktivita knihovny: 
- obce; 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 
 
Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního 
ruchu: 
- obce; 
- dobrovolné svazky obcí; 
- kraje; 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; 
- OSS; 
- PO OSS; 

https://kvprojekty.cz/cs/vymezene-uzemi-0


 
 

 

 

- NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky; 
- církve; 
- církevní organizace; 
- státní podnik. 

Cílová skupina 

- návštěvníci památek, muzeí, knihoven; 
- žáci, studenti; 
- obyvatelé; 
- odborná veřejnost; 
- podnikatelské subjekty; 
- účastníci cestovního ruchu. 

Indikátory 

Aktivita památky: 
Ukazatele výstupů: 
912 001 Počet podpořených lokalit v oblasti kultury 

a cestovního ruchu 
908 021 Počet revitalizovaných památkových 

objektů 
Ukazatele výsledků: 
910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit 

v oblasti kultury a cestovního ruchu 
Aktivita muzea a knihovny: 
Ukazatele výstupů: 
912 001 Počet podpořených lokalit v oblasti kultury 

a cestovního ruchu 
907 030 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných 

podsbírek a fondů 
908 101 Počet podpořených muzeí 
908 201 Počet podpořených knihoven 
Ukazatele výsledků: 
910 052 Počet návštěvníků podpořených lokalit 

v oblasti kultury a cestovního ruchu 
Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného 

cestovního ruchu: 
Ukazatele výstupů: 
910 201 Nová či modernizovaná turistická infocentra 
910 301 Vybudovaná nebo vybavená doprovodná 

infrastruktura pro turismus 
Ukazatele výsledků: 
910 401 Délka vybudované či rekonstruované sítě 

značení turistických tras  

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Omezení věcné způsobilosti projektu bude dále 
upřesněno v rámci výzvy ŘO, dle vybraných typů 
aktivit. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Časová způsobilost 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029 

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. 8 - 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 

Obecná pravidla ŘO:  https://irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty. 
Specifická pravidla ŘO budou součástí příslušné 
vyhlášené výzvy ŘO. 

mailto:b.heroutova@mmkv.cz
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Tematický koordinátor: Bc. Martina Riedlová, 
m.riedlova@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:m.riedlova@mmkv.cz
mailto:b.heroutova@mmkv.cz
https://ks.crr.cz/

