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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM

• Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

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

• Alokace i s kofinancováním: cca 144 mld. Kč 

• Řídicí orgán: MMR, odbor řízení operačních programů 

• Kofinancování: 85 % EFRR a 15 % (národní 
spolufinancování) 
• podíl obce cca 5% celkových způsobilých výdajů
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ROLE MMR a CRR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

= Řídicí orgán IROP (ŘO IROP)

• řízení programu

• příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce, 

• poskytovatel dotace 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

= zprostředkující subjekt pro IROP

• konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů,

kontroly žádostí o platbu, administrace změn, zpracování podkladů pro

certifikaci
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PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Obecná pravidla (závazná pro všechny specifické cíle a výzvy)

www.dotaceEU.cz/IROP

Specifická pravidla (pro každou výzvu samostatný dokument)

www.dotaceEU.cz/IROP

• podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, 
povinné přílohy
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PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Kapitoly Obecných pravidel
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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

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

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
- Alokace 390 mil. EUR
- Posílení CLLD, provozní a animační náklady
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HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2015
SC Výzvy, kde jsou příjemci obce Vyhlášení
1.2 Podpora veřejné dopravy 12/2015
1.3 Technika pro integrovaný záchranný systém 12/2015
2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb VYHLÁŠENO

2.2 Sociální podnikání v sociálně vyloučených lokalitách VYHLÁŠENO

2.2 Sociální podnikání VYHLÁŠENO

2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 11/2015

2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v sociálně 
vyloučených lokalitách 11/2015

2.5 Energetické úspory v bytových domech 12/2015
3.1 Revitalizace souboru vybraných památek 11/2015
3.2 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání VYHLÁŠENO

3.2 Kyberbezpečnost VYHLÁŠENO

3.3 Územní plány VYHLÁŠENO

3.3 Regulační plány VYHLÁŠENO

3.3 Územní studie VYHLÁŠENO
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PRIORITNÍ OSA 1: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ 
REGIONY
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PRIORITNÍ OSA 1
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Prioritní osa 1 – Infrastruktura

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na 

síť TEN-T

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof



• 473 mil. EUR

• přestupní terminály pro veřejnou dopravu
• aplikace moderních technologií v dopravě 
• nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
• zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
• rozvoj cyklodopravy a rozvoj zelené infrastruktury

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

10



• 151 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 

• pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů 
(sucha, přívalové deště, mráz, orkány, havárie nebezpečných látek 
apod.)

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
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PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 
OBYVATELE REGIONŮ
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PRIORITNÍ OSA 2
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Prioritní osa 2 - Lidé

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální

inkluzi

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



• 338 mil. EUR

• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované 
péče – transformace sociálních ústavů

• infrastruktura pro sociální služby
• infrastruktura komunitních center
• pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení

• nebudou podporovány ubytovny, substandardní a segregované 
bydlení

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
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Celková alokace výzvy: 2 000 000 000Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.10.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016 

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních
služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném
prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních 
službách: 
osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací 
služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, 
sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba 
následné péče, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, 
chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, 
domov se zvláštním režimem.

Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem 

sociálního začleňování
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• 26 mil. EUR

• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na 
vymezeném území

• návaznost na aktivity OP Zaměstnanost 
– zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti 

sociálních podniků; 
– vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených 

sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku 
nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

v oblasti sociálního podnikání
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Celková alokace výzvy: 132 000 000Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 2. 2016 

Podporuje se vznik nových sociálních podniků nebo personální a produkční rozšíření
sociálních podniků. Možné je také podpořit vznik či rozšíření podnikatelských aktivit
OSVČ.

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí 
realizovat alespoň jednu z následujících aktivit: rozšíření nabízených produktů a služeb, 
prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií do výroby, zefektivnění 
procesů podniku, zřízení divize na novém místě nebo v novém regionu.

Zaměřeno na cca 70% území ČR se SVL. 

Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality
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Celková alokace výzvy: 88 000 000 000Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 2. 2016 

Podporuje se vznik nových sociálních podniků nebo personální a produkční rozšíření
sociálních podniků. Možné je také podpořit vznik či rozšíření podnikatelských aktivit
OSVČ.

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí 
realizovat alespoň jednu z následujících aktivit: rozšíření nabízených produktů a služeb, 
prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií do výroby, zefektivnění 
procesů podniku, zřízení divize na novém místě nebo v novém regionu.

Zaměřeno na cca 30% území ČR bez SVL. 

Výzva č. 12 Sociální podnikání
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• 284 mil. EUR
• pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce 

specializovanou péči (síť onkogynekologických 
a perinatologických pracovišť) 

• modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči
• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče 

(např. centra duševního zdraví, zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické 
ordinace)

Příjemci: PO MZd, kraje, organizace zřizované a zakládané kraji/obcemi, 
obce, DSO, NNO, subjekty poskytující veřejnou službu, církve, církevní 
organizace

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a 

péče o zdraví
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• 473 mil. EUR
• výstavba a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
• výstavba v sociálně vyloučených lokalitách a rozšiřování kapacit 

základních škol
• výstavba, rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří, dílen a 

pozemků pro výuku přírodovědných, technických, jazykových a 
počítačových oborů a předmětů

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

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

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení
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• doplňková zeleň v okolí budov

• návaznost na Místní akční plány pro vzdělávání 
• nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu
• návaznost na měkké aktivity z OP VVV

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení
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• 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 šetrných, ekologických 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 bytovými jednotkami

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení



PRIORITNÍ OSA 3:
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
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PRIORITNÍ OSA 3
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Prioritní osa 3 – Instituce

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 

systémů

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje



• 425 mil. EUR

• revitalizace a zatraktivnění památek na Seznamu UNESCO a památek 
zařazených na Indikativní seznam UNESCO

• revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních 
památek k 1. 1. 2014

• zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a 
jejich zpřístupnění (státní a krajská muzea a krajské knihovny)

Příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem 
hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob 
nepodnikajících

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví
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• 330 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 integrovaného záchranného 
systému

• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
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Celková alokace výzvy: 400 000 000Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 

Vytvoření podpůrných služeb pro elektronické podání. Vytvoření samoobslužného místa 
pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat 
úplné elektronické podání. Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické 
verze. Zajištění úplného elektronického podání. Implementace identifikace a autentizace 
pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb 
eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst. Podpora sdílení identitních služeb na 
národní a regionální úrovni. Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání 
údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v 
návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality 
EgonServiceBus. Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních 
údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.
•

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
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Celková alokace výzvy: 1 200 000 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 

Podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření: 
fyzická bezpečnost, nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, nástroj pro 
ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, nástroj pro 
ochranu před škodlivým kódem, nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 
infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 
nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, nástroj pro sběr a 
vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, aplikační bezpečnost, 
kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností nástroj 
pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a bezpečnost průmyslových a řídicích 
systémů.

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost
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• 46,4 mil. EUR

• Územní plány a změny územních plánů
• Regulační plány
• Územní studie

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje
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Celková alokace výzvy: 535 500 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Podporované aktivity:
a) zpracování územních plánů
b) zpracování změn územních plánů

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“), které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3  IOP, jestliže dosud 
neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace 
projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud ORP 
financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto 
plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.

Výzva č. 2 Územní plány

30



Celková alokace výzvy: 199 920 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Podporované aktivity:
• Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které 

nenahrazují územní rozhodnutí

Výzva č. 3 Regulační plány
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Celková alokace výzvy: 382 500 000 Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017 

Podporované aktivity:
• Zpracování územních studií
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní 

infrastrukturu nebo na veřejná prostranství
b) zaměřených na řešení krajiny

Výzva č. 9 Územní studie
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PRIORITNÍ OSA 4
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Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

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 4
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Alokace pro CLLD – 304 mil. EUR

• CLLD je zaměřen na zlepšení kvality života a využití potenciálu na 
venkově, umožňuje zapojení občanů na místní úrovni

• podporované budou aktivity, uvedené ve strategiích komunitně 
vedeného místního rozvoje

• z IROP mohou být podporované projekty ze SC: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1 a 3.3

• projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným 
pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách a není 
možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy.
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INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Způsob jak zacílit podporu ve specifických typech území

• Na základě integrované strategie

• Možnost naplňování strategie financovat z více prioritních os 
a operačních programů ESI fondů.

• Nositelé: města (ITI a IPRÚ) a místní akční skupiny (CLLD)



INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Integrované územní investice (ITI)
Praha, Brno, Hradec Králové - Pardubice, Olomouc, Ostrava, Plzeň,  
Ústí nad Labem - Chomutov.

• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, 
Zlín

• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Místní akční skupiny – cca 180 MAS - jejich území tvoří obce s méně než 25 
tis. obyvateli. 





DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ing. Rostislav Mazal
ředitel Odboru řízení operačních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů 

E-mail: rostislav.mazal@mmr.cz

http://www.dotaceEU.cz/IROP

mailto:rostislav.mazal@mmr.cz
http://www.dotaceeu.cz/IROP

	Vyhlášené výzvy�Integrovaného regionálního �OPERAČNÍHO �programu
	Integrovaný regionální operační program
	Role MMR a CRR ČR
	Pravidla pro žadatele a příjemce
	Pravidla pro žadatele a příjemce
	�StruktUra IROP�
	Harmonogram výzev IROP 2015
	Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony�
	�Prioritní osa 1
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů�
	�Prioritní osa 2�
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	PRIORITNÍ OSA 3:�Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí�
	Prioritní osa 3
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29
	Snímek číslo 30
	Snímek číslo 31
	Snímek číslo 32
	�Prioritní osa 4�
	PRIORITNÍ OSA 4�KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ�
	Integrované nástroje
	INTEGROVANÉ NÁSTROJE
	Snímek číslo 37
	Snímek číslo 38

