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PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP 

 

 
 Určen pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (pouze SC 3.2 „eGovernment“ 

pokrývá i území hlavního města) 

 

 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc 

 

 Financován z EFRR, podporuje 9 tematických cílů EU 

 

 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR 

 = cca 144 mld. Kč i s kofinancováním 

 

 

 



PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP 

 

 
 Navazuje na ROPy a IOP, ale nekopíruje podporované aktivity z období 2007-

2013 

 

 Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce +  státní rozpočet)  

   

 Projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet 

 

 Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce 

 

 

 



PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP 

 

 
 Řídicí orgán:     MMR ČR 

 

 Zprostředkující subjekt:  Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

 13 územních pracovišť 

 

 Od srpna 2015 - první výzvy k předkládání projektů  

 Předběžný harmonogram výzev IROP, který je zatím indikativní, je 

zveřejněn na stránkách www.dotaceeu.cz/IROP  

 Monitorovací výbor IROP 30.6.2015 bude projednávat hodnotící kritéria a 

plán výzev.  

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/IROP


Název prioritní osy/oblasti intervence Alokace (EUR) + 

tematické rozdělení 

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 1,56 mld. (cca 35 %) 

SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Silnice: 945 mil.  

 

Doprava: 473 mil.  

 

IZS: 151 mil.  

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

    

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů 

1,8 mld. (cca 39 %) 

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Sociální inkluze: 338 mil. 

 

Sociální podnikání: 26 mil. 

 

Zdravotnictví: 284 mil 

 

Regionální vzdělávání: 

473 mil. 

Snížení spotřeby energií: 623 mil. 

SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 



Název prioritní osy/oblasti intervence Alokace (EUR) + 

tematické rozdělení 

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 789 mil. (17 %) 

SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví 

Kulturní dědictví: 425 mil. 

 

eGovernment: 330 mil.  

 

Územně-plánovací 

dokumentace: 46,4 mil.   

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT 

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

    

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 304 mil. (8 %) 

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

  

  

SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

138,8 mil. EUR (cca 3 %) 



PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV 

 Srpen 2015 

 SC 1.1 (silnice II. a III. tříd; průběžná) 

 SC 4.2 (provozní a animační náklady MAS; průběžná) 

 

 Září 2015 

 SC 2.1 (deinstitucionalizace sociálních služeb, kolová) 

 SC 2.2 (soc. podnikání ve vyloučených lokalitách, kolová) 

 SC 2.3 (vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a 

perinatologie, průběžná) 

 SC 3.2 (elektronizace VS, eLegislativa, eSbírka; průběžná) 

 

 

 



PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV 

 Říjen - listopad 2015: 

 SC 2.2 (sociální podnikání, kolová) 

 SC 2.4 (infrastruktura pro předškolní vzdělávání, i pro vyloučené lokality, 

obě výzvy kolové) 

 SC 3.1 (revitalizace souboru vybraných památek, kolová) 

 

 Prosinec 2015 

 SC 1.2 (podpora veřejné dopravy, kolová) 

 SC 1.3 (technika pro IZS, kolová) 

 SC 2.5 (energetické úspory v bytových domech, kolová) 

 

 

 



INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

 Alokace: 28,7 % z prostředků IROP, 1,33 mld. EUR 

 ITI 14,1 %,  

 IPRÚ 6,29 %,  

 CLLD 8,39 % 

 

 Výhody:  

 ITI/ IPRÚ zohledňují širší vazby mezi městem  

a jeho spádovým územím 

 CLLD - projekty jsou vybírány na místní úrovni, menší konkurence, 

větší jistota 

 multifondové financování 

 

 

 



INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

Podmínkou pro vyhlášení výzvy na realizaci projektů 

je schválení integrované strategie 

 

 Integrované územní investice (ITI) : 

 Budou podporovány aktivity identifikované  

ve strategiích ITI 

 Alokace ITI v IROP 650,3 mil. E UR 

 Podpora aktivit ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 

 Podpořeny také z OP PIK, OPZ, OP VVV, OPD, PO PPR, OP ŽP 

 



INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

 Nástupce IPRM 

 

 Budou podporovány aktivity identifikované 

ve strategiích IPRÚ  

 

 Alokace IPRÚ v IROP: 292 mil. EUR 

 

 Podpora aktivit ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 

 

 Podpořeny také z OP VVV, OP Z a OP D 

 

 



INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

 

 SC 4.1: budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích CLLD 

 Alokace ve SC 4.1: 304 mil. EUR 

 Podporuje aktivity ze SC: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 

 

 SC 4.2 - hrazen provoz a animace MAS za všechny OP 

 Alokace ve SC 4.2 je 85 mil. EUR  

 Podpořeny také z PRV, OP Z, OP ŽP, OP VVV 

 

 



Děkuji Vám za pozornost 

Mgr. Zdeněk Semorád 
náměstek ministryně MMR pro  

evropské programy 

 

E-mail: zdenek.semorad@mmr.cz 

Telefon: +420 224 861 225 

 

 

 


