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• Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

• Řídicí orgán: MMR

• Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce +                         

státní rozpočet) 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

státní rozpočet) 

• Projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet 

• Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 

5 % příjemce



• Navazuje na ROPy, IOP a PRV, nicméně není kopií podporovaných aktivit 

z období 2007-2013

• Pro všechny regiony v ČR kromě Prahy 

kromě podpory eGovernment

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

kromě podpory eGovernment

• Novinky:

� 30 % alokace pro integrované nástroje –

ITI, IPRÚ, CLLD

� Územní a tematická koncentrace 



STRUKTURA IROP

Prioritní osa 1 - Infrastruktura
•Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
•Alokace 1,6 mld. EUR
•Doprava, integrované dopravní systémy, IZS

Prioritní osa 2 - Lidé
•Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
•Alokace 1,7 mld. EUR
•Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování•Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování

Prioritní osa 3 - Instituce
•Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
•Alokace 0,8 mld. EUR
•Kulturní dědictví, e-Government, územně plánovací dokumentace

Prioritní osa 4 - Komunitn ě vedený místní rozvoj
Alokace 390 mil. EUR
Posílení CLLD, provozní a animační náklady



MOŽNOSTI PRO OBCE

• Předložit projekt do výzvy pro specifické cíle, kde je obec příjemcem

• Předložit projekt v rámci CLLD, pak do SC 4.1

Výhoda: 95% dotace, větší jistota, menší  

konkurence, výběr projektů je na místní úrovnikonkurence, výběr projektů je na místní úrovni

Nevýhoda: výzva pro projekty do SC 4.1   

bude vyhlášena pravděpodobně v 11/2015 po   

schválení strategií MAS



PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• Specifický cíl 4.1: budou podporovány aktivity identifikované 

ve strategiích CLLD

• Alokace ve SC 4.1: 304 mil. EUR

• Podporuje aktivity ze SC: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3• Podporuje aktivity ze SC: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3

• Stanovisko EK: projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, 

podléhají stejným pravidlům, jako další prioritní osy a není možné 

podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy



PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• Projekty budou hodnotit a doporučovat MAS

• V ČR nyní cca 180 MAS

• Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických 

cílech IROPcílech IROP

• Specifický cíl 4.2: budou hrazeny režijní a animační náklady MAS za 

všechny programy 

• Alokace ve SC 4.2: 85 mil. EUR



PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• Výzva pro předkládání strategií CLLD – MMR, 

předpoklad červen 2015

• Hodnocení přijatelnosti strategií CLLD – MMR

• Věcné hodnocení strategií – jednotlivé ŘO OP• Věcné hodnocení strategií – jednotlivé ŘO OP

• Schválení Strategií CLLD = uzavření Memoranda 

a Prohlášení o akceptaci od dotčených ŘO



Postup pro výzvy a hodnocení projektů v rámci SCLLD: 

• ŘO vyhlásí průběžnou výzvu pro SC 4.1 na předkládání projektů v rámci SCLLD. 

• MAS vyhlásí výzvu na předkládání projektů. Podstatné údaje z výzvy MAS a 

hodnotící kritéria schvaluje ŘO IROP.

• MAS transparentně vybere projekty.

PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

MAS transparentně vybere projekty.

• ZS provádí administrativní kontrolu a způsobilost projektů. 

• ŘO schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS 

k realizaci. 

• ŘO vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 



SC 1.2 Doprava 

• veřejná doprava a multimodalita (přestupní terminály)

• nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob

• zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

• rozvoj cyklodopravy a doplňková zeleň

• projekt obce musí být v souladu se Strategickou projektovou fiší/Plánem udržitelné 

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

• projekt obce musí být v souladu se Strategickou projektovou fiší/Plánem udržitelné 

městské mobility



SC 1.3 Integrovaný záchranný systém   

• 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

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

modernizace výcvikových zařízení a trenažerů

• pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů (sucha, přívalové 

deště) - příloha č. 6 PD IROP

Příjemci: základní složky IZS (vč. obcí, které zřizují jednotky požární ochrany – kategorie II, III)  



SC 2.1 Sociální inkluze 

• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče

• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče

• infrastruktura pro sociální služby

• projekt je v souladu s komunitním plánem/krajským plánem rozvoje sociálních 

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

• projekt je v souladu s komunitním plánem/krajským plánem rozvoje sociálních 

služeb/strateg. plánem sociálního začleňování

• pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení (standartní bytové jednotky se 

základním vybavením, nesmí vést k segregaci – ne ubytovny)

Příjemci u sociálního bydlení : obce, NNO



SC 2.2 Sociální podnikání

• výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních podniků s cílem umožnit sociálně 

vyloučeným osobám vstup na trh práce

• nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele

• cílené výzvy na obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená 

lokalita, pak výzva na zbytek území



SC 2.3 Zdravotnictví

• pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči 

• modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči

• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče (např. centra duševního zdraví, 

zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické ordinace)

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické ordinace)



SC 2.4 Regionální vzdělávání

• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání vč. jeslí

• 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 

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových 

kompetencí

• úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami



SC 2.4 Regionální vzdělávání

• podpora mateřských škol, jeslí a dětských skupin

• podpora infrastruktury pro ZŠ, SŠ a VOŠ (oblast cizích jazyků, technických a 

řemeslných oborů, přírodních věd, IT)

• doplňková zeleň v okolí budov

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

doplňková zeleň v okolí budov

• podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání

• rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu

• soulad projektu s akčními plány rozvoje vzdělávání

• nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu



SC 2.5 Snížení spotřeby energií

• 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

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

• 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 4 a více 

bytovými jednotkami



SC 3.1 Kulturní  a přírodní dědictví 

• památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do 

tohoto Seznamu

• národní kulturní památky a kulturní památky zapsané na Indikativním seznamu 

národních kulturních památek*

• nejvýznamnější muzea národního významu

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

• nejvýznamnější muzea národního významu

• krajské knihovny

Příjemci: vlastníci kulturního a přírodního dědictví

* Probíhají jednání s EK k zacílení podpory



SC 3.2 eGovernment

• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického 

podání a elektronizaci agend (např. eProcurement) – nové funkcionality IS

• modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů 

veřejné správy a složek IZS

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

• kybernetická bezpečnost

• podmínka: soulad se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR  2014+



SC 3.3 Územně plánovací dokumentace 

• pořízení nových územních plánů pro obce v hospodářsky problémových regionech, v 

území s povodňovým rizikem

• pořízení regulačních plánů pro obce v CHKO, NP, obce městskou či vesnickou 

památkovou zónou atd. 

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

• pořízení územních studií zaměřených na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, veřejná prostranství a na řešení krajiny

Příjemci: obce, kraje (územní studie)



HARMONOGRAM

• Aktuální verze PD IROP – k 15.12.2014

• Probíhá vyjednávání s EK

• Schválení programu – do polovina r. 2015

• První výzvy v IROP – od poloviny r. 2015• První výzvy v IROP – od poloviny r. 2015

• Předběžný plán výzev IROP –http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ministerstvo pro místní rozvoj ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor řízení operačních programů 

irop@mmr.cz


