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Pravidla aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP) 

Dle Postupů MAP:

➢ Řádná aktualizace: nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany Řídicího výboru MAP

➢ Mimořádná aktualizace v kratším než šestiměsíčním intervalu:

➢ jednoznačná a jasně prokazatelná administrativní chyba,

➢ lze opravit klíčovou kompetenci (např. doplnění křížku u typu projektu v případě, že škola měla křížek uvedený 
v materiálu, který příjemci MAP předala, ale příjemce MAP jej do souhrnné tabulky za celé území nepřenesl)

➢ posouzení charakteru chyby (zda je skutečně administrativní) a stanovení dalšího postupu (zda lze/nelze provést 
mimořádnou aktualizaci) provádí ŘO OP VVV (MŠMT) – žádosti zasílat přes projektové administrátory nebo na 
ap@msmt.cz

Důvodem pro mimořádnou aktualizaci SR MAP není:
➢ přidávání nových investičních záměrů 

➢ ubírání investičních záměrů 

➢ navyšování plánovaných celkových způsobilých výdajů investičního záměru 

➢ doplnění náležitosti investičního záměru, kterou např. škola při předání podkladů příjemci MAP zapomněla uvést 

mailto:ap@msmt.cz


Pravidla aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP)

➢Aktualizovaný SR MAP 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, který
spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

➢Odpovědnost za správně vyplněný SR MAP ke zveřejnění na webových stránkách MMR nese ŘV
MAP spolu s příjemcem/zpracovatelem MAP.

➢Příjemce/zpracovatel MAP musí zajistit včasné schválení/platnost SR MAP a zaslání ke zveřejnění.

➢Pro hodnocení žádostí o podporu v IROP je rozhodující datum schválení/platnost SR MAP.

➢Není možné, aby zpracovatelé MAP vyžadovali (svévolné/účelové) úpravy MAP. Po vyhlášení výzev 
IROP a zejména u předložených projektů jsou tyto případné úpravy z pohledu IROP nežádoucí a 
narušují proces hodnocení. 

http://www.uzemnidimenze.cz/


Vzory tabulek investičních priorit pro programové období 2021 - 2027
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-v-uzemi/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
➢ 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,

v případě, že projekt předložený do IROP realizuje více záměrů a odkazuje se na více relevantních investičních
priorit pro IROP, částky celkových výdajů se mohou sčítat a částka CZV v žádosti o podporu nesmí překročit tento
součet.

➢ Harmonogram uvedený u investičních záměrů je orientační. 

➢ Je-li dopad realizace projektu na MŠ i ZŠ (společné prostory, nelze rozlišit, kdo je bude využívat), uveďte záměr na list MŠ i 
ZŠ. 

➢ Tabulky musí být opatřeny podpisem předsedy Řídicího výboru MAP.

➢ Příjemce si musí zkontrolovat soubor pdf s tabulkami, který vznikl převodem z Excelu (zda je obsah souborů/tabulek opravdu 
totožný a nic při převodu do pdf nevypadlo).

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/dokumenty.htm


IROP 2021-27, výzvy pro oblast vzdělávání (SC 4.1), kritérium 
přijatelnosti schválené Monitorovacím výborem programu

Projekt je v souladu   s 
Místním akčním 

plánem vzdělávání 
(MAP) platným pro 

území realizace 
projektu k datu 

předložení žádosti o 
podporu.

ANO – Ve studii proveditelnosti je explicitní odkaz na Strategický rámec MAP (SR MAP) platný pro
území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu, předložený projekt do IROP odpovídá
projektu uvedenému v SR MAP (identifikace školy/organizace, zaškrtnutí relevantního typu projektu
v SR MAP), celkové způsobilé výdaje projektu v předložené žádosti o podporu nepřesahují celkové
výdaje projektu uvedené v SR MAP, projekt uvedený v SR MAP nebyl doposud využit pro jiný projekt
podpořený v IROP.

NE – Ve studii proveditelnosti není explicitní odkaz na Strategický rámec MAP (SR MAP) platný pro
území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu, předložený projekt do IROP neodpovídá
projektu uvedenému v SR MAP (identifikace školy/organizace, nezaškrtnutí relevantního typu projektu
v SR MAP), celkové způsobilé výdaje projektu v předložené žádosti o podporu přesahují celkové výdaje
projektu uvedené v SR MAP, projekt uvedený v SR MAP byl využit pro jiný projekt podpořený v IROP.



Formát doručení SR MAP pro zveřejnění v případě projektu MAP II

- možnost odevzdání pouze jednoho zkomprimovaného souboru na extranetu územní dimenze

- přes sekretariáty RSK je třeba poslat na zveřejnění na webu územní dimenze:

1) SR MAP do r. 2023 (textová část) vč. tabulek na období 2014 –2020 v pdf s podpisem předsedy Řídicího výboru

2) tabulky investičních priorit na období 2021 –2027 v pdf souboru s podpisem předsedy Řídicího výboru (všechny 
listy v jednom souboru)

3) tabulky investičních priorit na období 2021 –2027 v xls souboru 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 v případě projektu MAP III

- možnost odevzdání pouze jednoho zkomprimovaného souboru na extranetu územní dimenze

- přes sekretariáty RSK je třeba poslat na zveřejnění na webu územní dimenze:

1) SR MAP do r. 2025 (textová část)

2) tabulky investičních priorit na období 2021 –2027 v pdf souboru s podpisem předsedy Řídicího výboru (všechny 
listy v jednom souboru)

3) tabulky investičních priorit na období 2021 –2027 v xls souboru 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)



SR MAP vytvořený mimo projekty výzev OP VVV 

V případě tvorby/aktualizace MAP z vlastních zdrojů bude možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-
27 a implementačních aktivit v OP JAK za splnění podmínky, že jeho tvorba/aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, tj.
přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce SR MAP předloží MŠMT (ŘO OP VVV):

1) Stanovisko (Usnesení) místně příslušné Regionální stálé konference (RSK) / Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy
(MHMP) vymezující území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení
subjektu, který v tomto území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů.

2) Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP / MČ - přehled škol zapojených a nezapojených do tvorby SR
MAP. Je nutné splnění podmínky stanovené Postupy MAP III, kap. 6 o zapojení minimálně 70 % škol v území dle IZO.

3) Souhlasy škol se zařazením do tvorby SR MAP – vyjádření ředitelů škol k zapojení do tvorby SR MAP.

4) Statut a jednací řád Řídicího výboru MAP a zápis z jednání, na němž byl aktualizovaný SR MAP schválen – složení Řídicího
výboru musí být v souladu s Postupy MAP III, kap. 11, podaktivita A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. Případně
doložení přehledu pracovních skupin, které byly za účelem aktualizace SR MAP vytvořeny, jejich prezenčních listin a závěrů
z jednání.

5) Komunikační plán včetně přehledu realizovaných komunikačních/konzultačních aktivit.

6) SR MAP - aktualizovaná analytická část a aktualizovaná strategická část se SR MAP do roku 2025 (zpracování dle Postupů
MAP III, podaktivita A 1.8 Místní akční plánování) schválená Řídicím výborem MAP a elektronicky podepsaná předsedou
Řídicího výboru MAP. Platí podmínka aktualizace nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení.

7) Spolupráce s KAP – doložení nastavených mechanismů spolupráce s KAP v území, případně doložení přehledu uskutečněných
aktivit vzájemné spolupráce.



SR MAP vytvořený mimo projekty výzev OP VVV 

• Žádost o vyjádření k aktualizovanému SR MAP bude spolu s dokumenty uvedenými na předchozím
listě zaslána elektronicky na ap@msmt.cz s elektronickým podpisem statutárního zástupce /
oprávněné osoby subjektu, který byl místně příslušnou RSK / rozhodnutím MHMP pověřen
aktualizovat SR MAP.

• MŠMT provede kontrolu všech dodaných dokumentů, resp. potvrdí soulad tvorby SR MAP
s nastavenými postupy a do 30 dnů od předložení SR MAP vydá vyjádření, kterým informuje
předkladatele, zda je možné zveřejnit SR MAP na webových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj, část územní dimenze (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-
kap/stratigicke_ramce_map), nebo v případě městské části Prahy na jejích webových stránkách.
Tvůrce SR MAP při žádosti na MMR o zveřejnění aktualizovaného SR MAP doloží i vyjádření MŠMT.

mailto:ap@msmt.cz
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map

