Doplňující informace
k tabulkám investičních priorit MAP
pro období 2021 - 2027
září 2021

Pravidla aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP)
Dle Postupů MAP III:

➢ Nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany Řídicího výboru MAP.
➢ Mimořádná aktualizace: při prokazatelné administrativní chybě v kratším než šestiměsíčním intervalu; nelze ale přidávat
nové investiční záměry, nebo ubírat investiční záměry. Opět nutné schválení celého SR MAP ze strany Řídicího výboru.

➢ Aktualizovaný SR MAP, resp. tabulky investičních záměrů musí vždy obsahovat popis změn, které budou dále v textu barevně
vyznačeny.

➢ Schválený/aktualizovaný SR MAP je zaslán sekretariátu Regionální stálé konference a jejím prostřednictvím je odevzdán ke
zveřejnění na extranet webu www.uzemnidimenze.cz.

Možnosti aktualizace SR MAP, resp. tabulek investičních priorit
V rámci projektu MAP II:
1) Aktualizace SR MAP do r. 2023 vč. tabulek na období 2014 - 2020
2) Aktualizace SR MAP do r. 2023 vč. tabulek na období 2014 – 2020 a vytvoření tabulek na období
2021- 2027

V rámci projektu MAP III:
3) Vytvoření SR MAP do r. 2025 vč. tabulek na období 2021-2027

Vzory tabulek investičních priorit
Seznam investičních priorit území je třeba zpracovat do vzorů tabulek, které jsou zveřejněny na stránkách OP VVV, u
výzvy Akční plánování v území (https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-vuzemi/dokumenty.htm ).
POZOR!
➢ Není možné ze vzoru tabulky odstraňovat předdefinované sloupce.
➢ U každého investičního záměru, který se bude ucházet o financování z IROP/fondů EU:
➢ je třeba uvést všechny údaje, vč. odhadu podílu EFRR,
➢ musí být vyplněn křížek u typu projektu – vazba na některou z podporovaných oblastí; křížků/oblastí může být i
více.
➢ celkové výdaje projektu – uvedená částka nemůže být při předložení záměru do výzvy IROP překročena.
➢ Harmonogram uvedený u investičních záměrů je orientační.
➢ Je-li dopad realizace projektu na MŠ i ZŠ (společné prostory, nelze rozlišit, kdo je bude více využívat), uveďte záměr
na list MŠ i ZŠ.
➢ Tabulky musí být opatřeny podpisem předsedy Řídicího výboru MAP (nemusí být elektronický).
➢ Nutná kontrola souboru pdf, který vznikl převodem z Excelu (zda jsou opravdu totožné a nic při převodu do pdf
nevypadlo).

Způsob výpočtu předpokládaných výdajů EFRR
𝑚í𝑟𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í
𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑖𝑙é 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐹𝑅𝑅 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 ×
100

Míra spolufinancování je závislá na kategorii regionu:
• Méně rozvinuté regiony 85 %

• Přechodové regiony 70 %
• Více rozvinuté regiony 40 %

Formát doručení SR MAP pro zveřejnění
- možnost odevzdání pouze jednoho zkomprimovaného souboru na extranetu územní dimenze
Projekty MAP II
1) Aktualizace SR MAP do r. 2023 vč. tabulek na období 2014-2020
- vše běží jako doposud – žádná změna

2) Aktualizace SR MAP do r. 2023 vč. tabulek na období 2014 – 2020 a vytvoření tabulek na období 2021-2027
- nutno poslat:
i) SR MAP do r. 2023 vč. tabulek na období 2014 – 2020 v pdf s podpisem předsedy Řídicího výboru
ii) tabulky investičních priorit na období 2021 – 2027
pdf s podpisem předsedy Řídicího výboru (všechny listy v jednom souboru)
xls bez podpisu (jeden soubor se 3 listy)
Dokumenty v pdf a xls musí být totožné!
- ideální název: název ORP_datum schválení(yyyymmdd)_číslo varianty (např. Blatna_20210609_var1)

Formát doručení SR MAP pro zveřejnění
Projekty MAP III
3) Vytvořený SR MAP do r. 2025 vč. tabulek na období 2021-2027

- nutno poslat:
i) SR MAP do r. 2025
ii) tabulky investičních priorit na období 2021 – 2027
pdf s podpisem (všechny listy v jednom souboru)
xls bez podpisu (jeden soubor se 3 listy)
Dokumenty v pdf a xls musí být totožné!
- ideální název: název ORP_datum schválení(yyyymmdd)_číslo varianty (např. Blatna_20210609_var1)

- vše zkomprimovat

