
 

 

 
 

Informace k sérii seminářů k výzvám IROP na počátku roku 2016 
 

V souvislosti s vyhlašováním výzev do Integrovaného regionálního operačního programu je na území 
NUTS 2 Severovýchod realizována série seminářů, jejichž cílem je seznámit potenciální žadatele 
jednak se základními pravidly a zaměřením dané výzvy, jednak s konkrétními kroky administrace 
projektové žádosti předcházejícími vydání právního aktu (průběh hodnocení).  
 
Semináře jsou organizovány sítí Eurocenter ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České 
republiky a účast na nich je zdarma. Série seminářů pokračuje i v roce 2016. Plánované termíny 
seminářů v regionu NUTS 2 Severovýchod, resp. v krajích, které tento NUTS 2 tvoří, jsou pro začátek 
roku 2016 následující: 
 

 9. 2. 2016 v Hradci Králové, 10. 2. 2016 v Liberci a 11. 2. 2016 v Pardubicích 

 8. 3. 2016 v Hradci Králové (pro NUTS 2 Severovýchod) 
 

Semináře jsou určeny primárně potenciálním žadatelům, na které jsou zaměřeny výzvy, které budou 
na seminářích probírány. Před rozhodnutím o registraci na daný seminář Vás tedy prosíme  
o prostudování následujícího plánovaného zaměření výše uvedených seminářů. 

 

 Únorové semináře v týdnu 8. – 12. 2. 2016 budou zaměřeny na výzvu č. 18 Podpora 
bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy a na výzvu č. 19 Technika pro IZS.  
V případě výzvy na podporu bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy půjde primárně  
o rekonstrukce, modernizace a výstavbu komunikací pro pěší, komunikací pro cyklisty a 
liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.  
U aktivit spočívajících ve zvýšení bezpečnosti dopravy bude podmínkou zpracovaný audit 
bezpečnosti, u celé výzvy č. 18 pak doložení souladu s principy udržitelné mobility.   
Výzva na podporu pořízení techniky pro složky IZS směřuje pouze do území ORP, kde bylo 
identifikováno riziko (sucho, větrné smrště, sněhové srážky/masivní námrazy, havárie 
nebezpečných látek) a pořizovaná technika musí souviset právě s rizikem, kterým je dané 
území dotčeno. Pokud by žádaly obce – zřizovatelé JPO kategorie II a III, je třeba doložit 
k žádosti i souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR. 

 

 Březnový seminář bude zaměřen na výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla, výzvu č. 21 
Telematika pro veřejnou dopravu a na výzvy č. 22 Zefektivnění ochrany a využívání 
sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (muzea) a č. 23 Zefektivnění ochrany a využívání 
knihovních fondů a jejich zpřístupnění (knihovny).  
Pořizovaná vozidla musí splňovat emisní limity normy minimálně Euro 6 a musí umožňovat 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Podpora bude poskytována 
v souladu s Nařízením č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 
silnici. Podpora se netýká nákupu železničních vozidel. 
V případě aktivit směřujících do rozvoje telematiky budou primárně podporovány 
interoperabilní inteligentní dopravní systémy realizované v rámci integrovaných dopravních 
systémů.  
V případě knihoven a muzeí bude podpora směřovat s ohledem na nastavené parametry do 
krajských institucí.  

 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana


 

 

 
 
V případě potřeby konzultace, zda je daný seminář určen pro Vás resp. pro Váš projektový záměr, se 
prosím obracejte na následující kontaktní body krajských pracovišť Centra pro regionální rozvoj České 
republiky: 

 Královéhradecký kraj: Ing. Michaela Brožová, tel. 735 157 809, e-mail: brozova@crr.cz 

 Pardubický kraj: Ing. Markéta Kupcová, tel. 735 157 810, e-mail: kupcova@crr.cz  

 Liberecký kraj: Ing. Romana Valentová, tel. 731 607 725, e-mail: valentova@crr.cz  
 
 
Výše uvedené informace se týkají seminářů organizovaných v území, žadatelé mají jako alternativní 
možnost navštívit sérii centrálně organizovaných seminářů, na kterých bude podávána obsahově 
totožná informace k vyhlášeným výzvám a které se uskuteční v Praze, a to v následujících termínech: 

 6. 1. 2016 Energetické úspory v bytových domech  

 12. 1. 2016 Elektronizace odvětví - eLegislativa, eSbírka, archivace  

 19. 1. 2016 Podpora bezpečnosti veřejné dopravy  

 27. 1. 2016 Technika pro integrované záchranné systémy 

 4. 2. 2016 Nízkoemisní a bezemisní vozidla  

 17. 2. 2016 Muzea a knihovny 

 24. 2. 2016 Telematika pro veřejnou dopravu  

 
Podrobnější informace o centrálních seminářích naleznete na webových stránkách Integrovaného 
regionálního operačního programu v sekci Aktuality a dále v rámci zobrazeného kalendáře akcí: 
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. 
 
 
 
Více informací rovněž naleznete na webových stránkách www.eurocentra.cz a www.crr.cz. 
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