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DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI O DOTACI Z INTEGROVANÉHO 

PLÁNU ROZVOJE MĚSTA REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ 

 

Pokud jste vlastníkem (spoluvlastníkem) bytového domu ve vybrané zóně, rozhodně si nenechte ujít 

příležitost k získání dotace a tím zlepšit a zkvalitnit bytový dům, ve kterém žijete. Administrativní 

džungle rozhodně není tak náročná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Faktem zůstává, že na 

přípravu žádosti si budete muset vyhradit určitý čas a také je třeba vůle k prostudování podmínek při 

vypracování žádosti. Výše podpory se bude pohybovat kolem 30 % ze zp ůsobilých (uznatelných) 

výdaj ů.  

 

1. Nejprve vysv ětlení celkového procesu administrace projektu: 

- vypracovanou žádost o dotaci podáte v prvním kole na město  

- od města cca po 1 měsíci obdržíte vyjádření, zda Váš projekt dosáhl 

potřebného počtu bodů, pokud ano, bude Vám vystaveno Potvrzení o 

výb ěru projektu m ěstem (kvůli tomuto potvrzení žádost na město 

podáváte, jde o potvrzení, že dle města projekt splňuje všechny podmínky 

IPRM), zároveň Vám město vrátí originál odevzdané žádosti 

- toto potvrzení vydané městem přiložíte k originálu odevzdané žádosti a 

podáte projekt v druhém kole na Centru pro regionální rozvoj (plus navíc 

okopírujete první dvě stránky žádosti, které budou sloužit jako předávací 

protokol) 

- Centrum pro regionální rozvoj definitivně rozhoduje o získání /nezískání 

dotace a její konkrétní výše.  

 

2. Sledujte webové stránky www.iprm.olomouc.eu  – sekce IPRM Revitalizace a regenerace 

sídliště, zda zde není uvedeno oznámení o vyhlášení výzev a jejich přesných podmínkách. 

Webové stránky se vyplatí sledovat i z důvodu informovanosti o konání informačních 

seminářů nebo častých dotazů žadatelů.  

 

3. I když výzvy nejsou vyhlášeny, můžete si dop ředu zajistit n ěkolik dokument ů, které budou 

povinnými p řílohami k budoucí vámi vypracované žádosti o dotaci. Na zajištění většiny 

příloh bude třeba delšího časového intervalu, proto doporučuji začít s vypracováním těchto 
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příloh co možná nejdříve.  

Seznam příloh, které můžete začít zajišťovat: 

� Projektová dokumentace  nutná pro získání platného dokladu ze stavebního úřadu 

(nejlépe aby zahrnovala: průvodní/ technickou zprávu, půdorys, řezy, situace stavby, 

harmonogram prací, rozpočet – bez údajů o konkrétní firmě, která bude zajišťovat 

realizaci) 

� Územní rozhodnutí  (pokud je třeba) 

� Platný doklad ze stavebního ú řadu  (stavební povolení, ohlášení stavby, doklad ze 

stavebního úřadu o tom, že na projekt není třeba žádný výše uvedený doklad apod.) 

� Platný pr ůkaz energetické náro čnosti budovy  (v případě projektu na zateplení) 

� Inspek ční zpráva o provedení inspek ční prohlídky výtahu  (v případě projektu na 

výtah) 

� Doklad o havarijním stavu objektu, technického vyba vení objektu,  vydané 

příslušným stavebním úřadem nebo statický posudek , popř. příslušný znalecký 

posudek (v případě, že dotčený předmět projektu je v havarijním stavu, toto může být 

bodově zvýhodněno při posuzování žádosti) 

Dalšími „méně náročnými“ přílohami bude jistě doklad o právní subjektivitě a doklad o 

majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (výpis z katastru nemovitostí a 

katastrální mapa). Dobré je mít nachystán doklad o zajištění spolufinancování projektu. 

Nově vyhlášené výzvy budou koncipovány podobně jako výzvy minulé. Přesné znění 

minulých výzev naleznete na webu www.iprm.olomouc.cz, v sekci výzvy/ archiv výzev. 

Pro snadnější orientaci: výzva na zateplení byla vedena jako výzva č. 3, výzva na statické 

poruchy byla vedena jako výzva č. 4, výzva na výtahy a rozvody byla vedena jako výzva 

č. 5. 

Informace pro společenství vlastníků: dle zákona o vlastnictví bytů je nutné tuto investici 

schválit na schůzi – shromáždění vlastníků, kde postačí souhlas 75% všech vlastníků 

bytového domu. 

Informace pro družstva: pokud má bytový dům více vlastníků a žádat bude jeden za 

všechny, bude třeba k žádosti doložit dokument dokládající zmocnění k podání projektové 

žádosti a k podepisování všech dokumentů, které se týkají projektu. CRR nebude 

vyžadovat smlouvy mezi jednotlivými vlastníky. 

 

4. O vyhlášení výzev budete informováni písemn ě a to dopisem na adresu Vašeho 

společenství, dále emailovou poštou na adresu Vašeho statutárního zástupce, dále pak 
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v tisku a hlavně na webových stránkách www.iprm.olomouc.eu, kde se dozvíte znění 

jednotlivých výzev. Výzvy budou podobné těm dříve vyhlášeným, proto se doporučuji v této 

fázi podívat na podmínky dřívějších výzev. Ty jsou k nalezení na www.iprm.olomouc.eu, 

v sekci výzvy / archiv výzev. 

 

5. Vyhlášené výzvy doporu čuji  d ůkladn ě přečíst . Zaměřit se především na tyto údaje: 

- jaký je termín ukon čení podávání žádostí do výzev 

- na jaké aktivity  se výzva vztahuje, do které výzvy by bylo vhodné projekt 

podat 

- jaké jsou způsobilé výdaje  projektu 

- jaké přílohy  je nutné přiložit, kde popř. najdete šablony těchto příloh 

- jaké podmínky pro hodnocení projekt ů jsou nastaveny, kdy má projekt 

šanci na úspěch? 

- výzva se vypl ňuje elektronicky na adrese www.eu-zadost.cz  

(prostudujte si Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti jsou součástí 

Příručky pro žadatele a příjemce – příloha č. 5, dále pak na informačním 

semináři bude zveřejněn návod na vyplňování žádosti). S případnými 

problémy s aplikací Benefit 7, ve které se žádost vyplňuje, se obracejte na 

Ing. Marouska z Centra pro regionální rozvoj, marousek@crr.cz, tel: 

587 337 707. 

- výzva se předkládá ve vytištěné verzi společně s přílohami, a to jednou 

v originále/ ov ěřené kopii, podruhé v prosté kopii, v zalepené obálce, 

osobně (statutárním zástupcem) na adresu Magistrátu m ěsta 

Olomouce, odboru evropských projekt ů (Barví řská 1, 779 11 Olomouc) 

Žádost o podporu je nutné podat do termínu ukončení výzvy!!!! 

 

6. Před odevzdáním žádosti doporu čuji žádost prokonzultovat na odboru evropských 

projekt ů i na Centru pro regionální rozvoj , aby Vaše snaha nepřišla nazbyt z důvodu 

přehlédnutí některé náležitosti.  

 

7. Projekt  m ůžete začít realizovat až po doru čení dokladu „potvrzení o zp ůsobilosti 

projektu “, který obdržíte až po podání projektu na Centrum pro regionální rozvoj.  Projekty, 

které budou realizovány dříve než po vydání tohoto potvrzení ztrácejí nárok na dotaci pro 

porušení pravidel. 

Co dělat, pokud projektovou dokumentaci získáte od konkr étní firmy – což je v rozporu 
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s tím, že musíte vyhlásit regulérní výb ěrové řízení dle Závazných postup ů uvedených 

jako p říloha č. 10 v Příručce pro žadatele a p říjemce:  Výběrové řízení můžete vyhlásit dle 

těchto pravidel kdykoli předem, ale smlouvu s dodavatelem musíte uzavřít nejdříve dnem 

vydání Potvrzení o způsobilosti projektu, které získáte od CRR v druhém kolem podání.  

Zadávací řízení můžete začít realizovat, ale smlouva s dodavatelem musí být p odepsána 

nejd říve v den vydání potvrzení o zp ůsobilosti projektu (obdržíte z Centra pro regionáln í 

rozvoj). 

KONZULTACE K VÝB ĚROVÝM ŘÍZENÍM A PŘESNÉMU VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ 

ŽÁDOSTI POSKYTUJE CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ! !  ! 

Centrum pro regionální rozvoj ČR 

pobo čka pro NUTS II St řední Morava 

Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc 

www.crr.cz  

tel:  587 337 704  

 

E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz 

 

Odkaz na p říručku pro žadatele a p říjemce: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/f2a39a97-9b1c-4461-b7ef-c9d1656fc6fd/Prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-2 

 
8. S dalšími dotazy se obracejte  na manažera IPRM Revitalizace a regenerace sídliště: 

 
Ing. Zuzana Kalivodová  

 
Magistrát m ěsta Olomouce 
Odbor evropských projektů 
Barvířská 1 | 779 11 Olomouc 
tel.: 588 487 605 
mobil: 734 351 240 
zuzana.kalivodova@olomouc.eu 
www.iprm.olomouc.eu , www.olomouc.eu  

 

 

 


