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ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP
Globální cíl IROP:

„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné
služby a veřejnou správu pro zvýšení
konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného
rozvoje v obcích, městech a regionech.“
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP
Celková alokace z EFRR
• cca 4,63 mld. EUR (cca 20% z celé alokace pro ČR)
• financování pouze z EFRR
• na SC 1.2 – cca 10% z celkové alokace IROP
- 473 mil. EUR
Kofinancování
• 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce)
• 95 % EFRR pro investice pod CLLD
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP
•

pro území všech krajů (NUTS 3) kromě Prahy

•

4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc

•

návaznost na 9 tematických cílů EU

•

Řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

•

Zprostředkující subjekty - Regionální rady,
Centrum pro regionální rozvoj ČR, nositelé ITI
- předmětem vyjednávání s EK
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VNITŘNÍ STRATEGIE IROP
Prioritní osa 1 - Infrastruktura
• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
• Alokace 1,6 mld. EUR

Prioritní osa 2 - Lidé
• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
• Alokace 1,8 mld. EUR

Prioritní osa 3 - Instituce
• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
• Alokace 0,9 mld. EUR

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
Alokace 379 mil. EUR
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PŘEHLED SPECIFICKÝCH CÍLŮ IROP
1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje
využití a kvality systémů IKT
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících
a administrativních schopností MAS
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PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Celková alokace na SC 1.2 je cca 10% z celku – 473 mil. €
Hlavní cíl - podpora alternativních pohonných systémů a alternativních druhů dopravy za
účelem snižování zátěže na životního prostředí a eliminace vlivů na lidské zdraví.
Dílčí cíle:
• posílit přepravní výkony veřejné dopravy,
• snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy,
• rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem,
• rozvinout a provázat inteligentní dopravní systémy v silničním provozu ve městech
a aglomeracích,
• zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,
• zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy,
• zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,
• využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,
• vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.
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Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou
dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu (P+R,
K+R, B+R)
• výstavba, rekonstrukce a modernizace inteligentních
dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou
dopravu
• nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu
osob a výstavba plnících a dobíjecích stanic
• projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy
• rozvoj cyklodopravy
• jako doplňková aktivita - rozvoj zelené infrastruktury
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Hlavní cílové skupiny – obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé
veřejné dopravy
Příjemci podpory:
• kraje
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané kraji
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• Ministerstvo dopravy
• subjekty zajišťující dopravní obslužnost (stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné
služby v přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné
linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících)
Územní zaměření podpory:
• Území všech krajů ČR kromě hl. m. Prahy
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Specifická kritéria přijatelnosti:
•

projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020

•

projekt města nad 100 tis. obyvatel je v souladu s principy udržitelné
městské mobility, resp. s tzv. „kartami souladu projektu IROP s principy
udržitelné městské mobility“ připravovanými analogicky kartě projektových
záměrů OP D

•

projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí

•

vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace

•

nízkoemisní vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro VI;

•

projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti

•

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta
2013 – 2020.

ŘO vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované
v dané výzvě.
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VÝZVY IROP
• součástí výzev budou Pravidla pro žadatele a příjemce
(jednotná struktura v rámci IROP)
• detailnější popis aktivit i podmínky přijatelnosti projektu
• Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr
projektů v programovém období 2014–2020
• výzvy vypisuje ŘO
• plán výzev bude stanoven na rok dopředu
• první výzvy se předpokládají v 1. polovině roku 2015
• výzvy budou zveřejněny na webu www.strukturalnifondy.cz
• způsobilé výdaje jsou od 1.1.2014 do 31.12.2023
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OP Doprava x IROP ve vztahu k SC 1.2
Podpora v OP Doprava:
• koordinace výzev OPD a IROP
• veřejné napájecí a dobíjecí stanice
• kolejová a trakční vozidla MHD
• důvod – financování z FS, kde je mnohem větší
prostor pro podporu než v EFRR
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Integrované nástroje
• podpora komplexních projektů rozvoje území
• Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial
Investments) budou využity v metropolitních oblastech. Jádry
metropolitních oblastí jsou největší města v ČR (Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň), včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska
koncentrace obyvatelstva jsou k těmto centrům přiřazeny ÚsteckoChomutovská, Olomoucká a Hradecko-Pardubická aglomerace
(celkem 7 ITI);
• Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“), zahrnující
ostatní aglomerace krajských měst (České Budějovice, Karlovy
Vary, Liberec – Jablonec, Jihlava, Zlín) a jejich zázemí a město
Mladá Boleslav a jeho zázemí (celkem 6 IPRÚ).

• Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém
období 2014–2020

14

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

SC 1.1. Silnice – 945 mil. EUR
• Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic II. a
III. třídy včetně budování obchvatů na vybrané regionální
silniční síti (viz. mapka). Nutná vazba na TEN-T.
• Komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za předpokladu
existence udržitelného plánu mobility ve městech.
• Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a
zajištěné národní zdroje financování.
Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
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PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

SC 1.3 Integrovaný záchranný systém –
189 mil. EUR
•
•
•

modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při mimořádné
události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic)
technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí
modernizace výcvikových zařízení a trenažerů

Příjemci:
•

•
•
•

Hasičský záchranný sbor ČR, kde příjemcem bude MV - generální ředitelství HZS ČR,
HZS krajů a Záchranný útvar HZS ČR a také jednotky požární ochrany, které zřizují tzv.
vybrané obce (§ 29 zákona 133/1985 Sb.) a kterými jsou jednotky sboru dobrovolných
hasičů kategorie II a kategorie III (dle přílohy zákona o požární ochraně), příjemcem
dotace budou zřizovatelé těchto jednotek požární ochrany, tedy vybrané obce,
Policie ČR, kde příjemcem bude Policejní Prezidium ČR a krajská ředitelství Policie ČR,
Zdravotnická záchranná služby krajů, kde příjemcem budou kraje (kromě hl. m. Prahy)
jako zřizovatelé těchto příspěvkových organizací.
Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují
vzdělávání a výcvik složek IZS
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PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

2.1 Sociální inkluze – 420 mil. EUR
• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované
péče
• infrastruktura komunitních center
• pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení
Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu,
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve/církevní organizace; příjemci
podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové
organizace
18
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PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

SC 2.2 Sociální podnikání – 95 mil. EUR
• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních
podniků na vymezeném území
Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky,
obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, církve/církevní organizace
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PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

SC 2.3 Zdravotnictví – 202 mil. EUR
• pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou
péči (onkogynekologická a perinatologická síť)
• modernizace přístrojového vybavení návazné péče
• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče
Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu
v oblasti zdravotní péče, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky
obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
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PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

2.4 Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR
• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
• výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen
a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
• rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných
klíčových kompetencí
•
•
•
•

úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP
rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu
výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ
doplňková zeleň v okolí budov

Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní
neziskové organizace
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PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

SC 2.5 Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR
• zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a
podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří
• prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů
řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
• výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé
užitkové vody
• výměna rozvodů tepla a vody
Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových
jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové
organizace
Pozn.: Dotace v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr na celém území ČR mimo
Prahy.
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PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

SC 3.1 Kulturní a přírodní dědictví –
425 mil. EUR
• národní kulturní památky, památky zapsané v Seznamu UNESCO
a na seznamu kandidátů
• kulturní památky ve vesnické a městské památkové rezervaci
• Podpora nejvýznamnějších muzeí národního významu
Příjemci: vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví, kromě
fyzických osob nepodnikajících, nestátní neziskové organizace
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PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

3.2 eGovernment – 382 mil. EUR
• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného
elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth,
eJustice, eProcurement)
• modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické
potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS
• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)
Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, státní organizace, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní
podnik
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PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

SC 3.3 Územně plánovací dokumentace –
95 mil. EUR
• pořízení nových územních plánů
• pořízení regulačních plánů
• pořízení územních studií

Příjemci: obce, kraje
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PRIORITNÍ OSA 4
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

SC 4.1, 4.2 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje - 379 mil. EUR
Budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně
vedeného místního rozvoje.
• Tematická podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami
os 1 až 3 IROP
• Projekty budou doporučovat MAS
• Režijní a animační náklady MAS
• týká se SC 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1
Příjemci: subjekty, které realizují projekty v rámci schválených
strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.
Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických
cílech IROP.
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HARMONOGRAM IROP
• Programový dokument IROP schválen Vládou ČR
a předložen k formálnímu vyjednávání s EK –
červenec 2014
• Připomínky z EK - říjen 2014
• Vyjednání programu – začátek roku 2015
• Schválení programu – 2. polovina roku 2015
• První výzvy – 1. polovina roku 2015
• Plán výzev bude stanoven na rok dopředu
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KDE NALEZNETE INFORMACE

www.strukturalni-fondy.cz

www.strukturalni-fondy.cz/irop
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. Veronika Mesnerová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
E-mail: Veronika.Mesnerova@mmr.cz
irop@mmr.cz
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