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Speciální obsahová nápověda k vybraným položkám projektového 

záměru 

pro výzvu nositele ITI č. 48 

Kulturní infrastruktura II (IROP) 

 
2.1 – 2.3 Statutární zástupce, Kontaktní osoba a Další kontaktní osoba 

Elektronicky podepsat projektový záměr musí jedna z uvedených osob v těchto polích. Do 

kontaktních osob je možné vyplnit zástupce poradenské firmy. Není nutné pro kontaktní 

osoby dokládat plnou moc k podpisu od statutárního zástupce žadatele. 

Případnou žádost o stažení projektového záměru musí podat a podepsat výhradně statutární 

zástupce předkladatele projektového záměru, uvedený v části 2.1 formuláře projektového 

záměru. 

3. Popis projektového záměru 

Pole „Stručný popis projektového záměru“   

Uveďte anotaci, jednoduché shrnutí Vašeho projektového záměru. 

Pole „Zdůvodnění realizace projektového záměru“   

Zdůvodněte v základních bodech realizaci a rozsah projektového záměru. Popište stávající 
stav a důvody k realizaci.  

Uveďte vlastníka nebo případně vztah k vlastníkovi památky.  

Pole „Popis aktivit projektového záměru“                             

Uveďte popis jednotlivých aktivit projektového záměru. 

„Jednotlivou aktivitou“ je míněno: 

 Hlavní: 

• Stavební práce, jejich rozčlenění;  

• nákup technologií zázemí; 

• expozice, depozitáře; 

• obnova parků a zahrad a další; 
 
Vedlejší: 

• Příprava – stavební dokumentace; 

• zabezpečení výstavby; 

• apod. 

Uveďte i aktivity, které jsou zahrnuty do nezpůsobilých výdajů – ať už z důvodu pravidel 
způsobilosti nebo překročení rozsahu projektu.  
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Ke každé aktivitě uveďte odhad nákladů a případně alikvotní část připadající na způsobilé 
výdaje.   

Pole „Cíle projektového záměru (hlavní cíl a specifické cíle)“   

Popište cíle realizace projektového záměru. Popište plánovanou změnu oproti stávajícímu 
stavu nejen ve vazbě na indikátory. 

Pole „Popis dopadu (přínosu) projektového záměru na území ostravské aglomerace“  

Popište přínos pro předkladatele, příp. vlastníka památky, návštěvníky, místní obyvatele a 
podnikatele. 

Vyjádřete se jak investice přispěje k atraktivitě měst a jejich zázemí, podporu nových investic 
s vazbou na kontext Strategie ITI. 

Pole „Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru“ 

Popište stav přípravy k datu předložení projektového záměru. 

Uveďte, které přípravné dokumentace (např. pro stavební povolení) jsou vyhotoveny. 
Uveďte vydaná rozhodnutí (pokud jsou). 
V případě, že stavba bude realizována na pronajatých pozemcích/budově, deklarujte vazbu 
k cizímu pozemku/budově a jeho stav projednávání s majitelem. 

Pole „Popis podmiňujících aktivit (projektů) pro realizaci projektového záměru“ 

Popište podmiňující stavby, projekty i jiných subjektů, které ovlivňují zahájení realizace 
projektu. Uveďte jejich časovou souvislost. 

Pole „Popis způsobu realizace a časového harmonogramu“ 

Popište časový harmonogram realizace přípravy, výběrových řízení, samotné realizace 
(etapizace). Zdůvodněte jejich délku, případně ze kterých údajů vycházíte. Odlišujte časové 
riziko.  

Pole „Lokalizace projektového záměru“ 

Uveďte přesné umístění/adresu místa realizace projektového záměru. 

Uveďte registrační číslo národní kulturní památky. Uveďte parcelní čísla, na nichž se bude 

projekt realizovat. 

Pole „Popis cílových skupin“ 

Popište cílové skupiny, na které je projektový záměr především zaměřen. 

Zdůvodněte zaměření na tyto cílové skupiny.  

Pole „Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do projektového záměru“ 

Uveďte partnery předkladatele, kteří na projektu spolupracovali/jí, budou spolupracovat. 

Popište jejich zapojení. Partner projektového záměru ≠ dodavatel. 
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4. Časový harmonogram projektového záměru 

„Předpoklad zahájení realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy vznikl nebo 

vznikne první způsobilý výdaj projektového záměru. V rámci komentáře popište, o jaký výdaj 

se jedná. 

„Předpoklad zahájení fyzické realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předání staveniště nebo dodání první technologie. Relevantní je datum pro 

objemově (v Kč) největší aktivitu projektového záměru. V rámci komentáře uveďte, o jakou 

aktivitu se jedná. 

„Předpoklad ukončení fyzické realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte podepsání protokolu o předání a převzetí díla stavby nebo dodání poslední 

způsobilé technologie. Popište opět v komentáři, o kterou aktivitu se bude jednat. Jedná se o 

uzavření všech aktivit projektu. 

„Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předložit závěrečnou žádost o platbu. Uvedené datum nesmí překračovat 

datum vedené ve výzvě Nositele ITI. 

„Předpoklad předložení kompletní projektové žádosti do ISKP 2014+“ – uveďte datum, kdy 

předpokládáte předložit plnou žádost do ISKP 2014+. Uvedené datum nesmí překročit datum 

ukončení příjmu žádosti nastaveného ve výzvě Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské 

aglomerace (31. 12. 2021). 

Termín neuvádějte dřívější než 20. 8. 2021 (předpoklad konání ŘV ITI). 

Pole „Komentář k výše uvedeným polím“ 

Pokud v poli Předpoklad zahájení fyzické realizace projektového záměru“ uvedete datum 

dřívější, než je 6 měsíců po datu „Předpoklad předložení kompletní projektové žádosti do 

ISKP 2014+“ (pracovně lze předpokládat, že k podpisu dotační Smlouvy dojde nejdříve za 6 

měsíců) uveďte, že opravdu předpokládáte zahájení fyzické realizace před podpisem dotační 

Smlouvy (případně jaké aktivity činnosti). 

5. Rozpočet projektového záměru 

Vyplňte náklady projektového záměru. Doplňte hodnoty - % dotace, dle pravidel výzvy a 

příslušného typu předkladatele. Výpočet požadované dotace v Kč proběhne automaticky. 

6. Finanční plán CZV v Kč v jednotlivých letech (plánované předložení žádostí o platbu) 

Do kolonek jednotlivých let uveďte částku z celkových způsobilých výdajů, které v daném 

roce předpokládáte předložit v žádostech o platbu. 
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Pole „Zdroje financování projektového záměru“ 

Popište profinancování realizace projektu-etapizaci. Zdůvodněte zvolenou etapizaci. 

7. Indikátory   

9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů 

Bude vždy uvedena hodnota 1, s termínem shodným k datu ukončení realizace projektového 

záměru. 

9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 

památek a atrakcí 

Uveďte výši cílové hodnoty.  Je nutné uvést očekávané zvýšení počtu návštěv za kalendářní 

rok následující po roce, ve kterém byla ukončena realizace projektu (koresponduje s polem 

„Předpoklad data ukončení realizace projektového záměru“). Indikátor měří jednorázové 

zvýšení počtu návštěv, bližší upřesnění najdete v Příloze č. 3 (Metodický list indikátoru) 

Specifických pravidel výzvy ŘO č. 48. 

V komentáři uveďte výpočet indikátoru 9 10 05, s tím že okomentujete výchozí hodnotu. 

Popište předpokládaný způsob evidence návštěvníků. 

8. Udržitelnost 

Popište činnosti v udržitelnosti, předpoklad ziskovosti, případně hrazení ztráty. Předpoklad 

využívání jiných dotačních titulů apod.  

9. Synergie a integrovanost (navazující nebo související projekty)   

Uveďte projekty/dílčí projekty předkladatele, které jsou synergicky navázány na předložený 

projektový záměr. Může se jednat o projekty zrealizované či projekty plánované. Uveďte i 

projekty jiných subjektů, které mají vazbu na daný projektový záměr. 

 

 


