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IROP 2014-2020



Obce jako příjemci podpory v IROP
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Velikostní struktura příjemců IROP - obcí
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Podpora IROP v krajích
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• Všechny výzvy pro integrované nástroje byly prodlouženy do 31. 
10. 2022, a to z důvodu zajištění souladu s finančními plány 
integrovaných strategií nositelů IN, které byly aktualizovány na 
základě analýzy současné absorpční kapacity. 

• Na základě těchto revizí mohou nositelé IN vyhlašovat své výzvy i v 
následujících letech 2020-2022 (s ohledem na plnění finančních 
plánů integrovaných strategií a přípravu programového období 2021 
– 2027).

Výzvy ŘO IROP pro integrované nástroje



Možnosti pro obce ve výzvách MAS na 
CLLD
 Celková alokace pro CLLD je ve výši 7,604 mld. Kč, z toho:

 v realizaci projekty za 4,106 mld. Kč

 v hodnocení projekty za 1,678 mld. Kč

 v aktuálně otevřených výzvách MAS je alokováno 374 mil. Kč

→ volné prostředky ve vyhlášených nebo dosud nevyhlášených výzvách 

jsou cca v objemu 1,820 mld. Kč, jedná se o prostředky na podporu projektů 

zejména v oblasti dopravy, památek, sociálních služeb, vzdělávání a integrovaného 

záchranného systému. 



Možnosti pro obce ve výzvách nositelů ITI 
a IPRÚ
 Celková alokace pro ITI a IPRÚ je ve výši 20,749 mld. Kč, z toho:

 v realizaci projekty za 12,953 mld. Kč

 v hodnocení projekty za 3,971 mld. Kč

 v aktuálně otevřených výzvách nositelů integrovaných nástrojů je alokováno 

1,788 mld. Kč

→ volné prostředky ve vyhlášených nebo dosud nevyhlášených výzvách 

jsou cca v objemu 3,825 mld. Kč, jedná se o prostředky na podporu projektů 

zejména v oblasti dopravy, památek, sociálních služeb a vzdělávání.



IROP 2021-2027



• Nová témata v IROP

 Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

 Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

 Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

 Širší možnosti pro CLLD

• Co v IROP nebude

 Zateplování bytových domů (MŽP – Nová Zelená úsporám)

 Územní plánování (národní dotace + OPŽP)

 Sociální podnikání (OPZ+)

 Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

Změny v IROP ve srovnání s obdobím 
2014-2020



Návrh priorit IROP 2021-2027

Priorita Název priority Cíl politiky
Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy 1

Priorita 2 Rozvoj městské mobility, revitalizace měst 
a obcí, ochrana obyvatelstva 2

Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury 3

Priorita 4
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb a vzdělávací 
infrastruktury

4

Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj a 
rozvoj kulturního dědictví 5



Specifický cíl  1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost



• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. 
eHealth, eJustice)

• Elektronická identita

• Publikace dat veřejné správy jako OpenData

• eGovernment cloud

• Automatizace zpracování digitálních dat 

• Portály obcí a krajů

Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost



• Metropolitní a krajské sítě

Příklad: Rozvoj neveřejných optických sítí –
propojení veřejných institucí (např. nemocnic a škol) 

• Kybernetická bezpečnost

Příklad: Komplexní zabezpečení nemocnice 
(fyzická ochrana serverů; antivirus; šifrovací 
prostředky…)

Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita



• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Příklad: Vodíkové autobusy pro MHD

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Příklad: Platební terminály pro platbu kartou v MHD

• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (přestupní terminály)

• Bezpečnost v dopravě

• Příklad: Oprava mostu ve městě se zaměřením na bezpečnost chodců

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Příklad: Cyklostezka mezi 2 městy; mobiliář u existující cyklostezky

Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí



• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí
včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích
např. parky, náměstí, městské třídy, náplavky, uliční prostory

Příklady: Komplexní revitalizace náměstí nebo návsi; vnitrobloků; veřejně
přístupného areálu nemocnice – včetně chytrých laviček, lamp s dobíječkami elektromobilů,
herních prvků apod.

Rozmezí s Operačním programem Životní prostředí: v OPŽP projekty zaměřeny jen
na zeleň, vodní plochy a hospodaření s vodou (bez mobiliáře a komplexních technických
úprav); v IROP komplexní projekty – zeleň a voda do 30% celkových způsobilých výdajů
projektu

Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí





Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a 
ochrana obyvatelstva



• Materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro
základní složky IZS (policie, hasiči, ZZS) pro předcházení změnám
klimatu a novým hrozbám, pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva
atd. (stanice a technika)

Příklady: Pořízení velkokapacitní požární cisterny

• Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek

Příklad: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu

• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

• Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů
základních složek IZS

Příklad: Modernizace Národního informačního systému IZS

Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení 
odolnosti a ochrana obyvatelstva



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy



Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

 výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek

 rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy

 technické zhodnocení a výstavba mostů

Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura



• Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území ORP s jejich
nedostatečnou kapacitou

Příklad: Přístavba mateřské školky

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických
požadavků (jen pro MŠ s výjimkou od krajské hygienické stanice)

Příklad: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat
na základě výjimky krajských hygienických stanic

• Základní školy - odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi;
vnitřní konektivita škol, zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí
pro komunitní aktivity při ZŠ

Příklady: Přístavba ZŠ – učebny fyziky a chemie; komunitní tělocvična a sportovní
hřiště; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy

Specifický cíl 4.1 Vzdělávací 
infrastruktura



• Střední a vyšší odborné školy – odborné učebny ve vazbě na odborné
předměty, vnitřní konektivita škol, zázemí pro komunitní aktivity při SŠ/VOŠ

Příklad: Přístavba SŠ – odborné laboratoře; komunitní sportovní hřiště; rozvod a
zabezpečení internetu v budově školy

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – odborné prostory ve
vazbě na odborné předměty, školní družiny a školní kluby

Příklady: Technické dílny domu dětí a mládeže; modernizace prostor školní
družiny

• Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné
péče – vybudování, úpravy zázemí

Příklady: Centrum komplexní podpory po studenty se sluchovým
postižením při SŠ; modernizace střediska výchovné péče za účelem
předcházení vzniku a rozvoje negativních projevů chování dětí

Specifický cíl 4.1 Vzdělávací 
infrastruktura



Příklad: Novostavba MŠ Březová



Specifický cíl 4.2 Sociální infrastruktura



• Infrastruktura pro vybrané sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.

Příklady: Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením; nákup
automobilů pro terénní sociální služby

• Deinstitucionalizace sociálních služeb 

Příklad: Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby 
komunitního charakteru

• Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových 
prostor pro potřeby sociálního bydlení 

Příklad: Rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro osoby bez domova

Specifický cíl 4.2  Sociální infrastruktura 



Příklad: Denní stacionář v Bruntále



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve 
zdravotnictví 
 Primární péče – vznik a modernizace urgentních příjmů

Příklad: Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího urgentní a

intenzivní péči v jednom celku

 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

 deinstitucionalizace psychiatrické péče

Příklad: Vybudování Centra duševního zdraví komunitního typu

 dostupnost následné a dlouhodobé péče

Příklady: Technické vybavení poskytovatelů péče (polohovací

elektrická lůžka, infuzní pumpy)



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve 
zdravotnictví 

 dostupnost paliativní a hospicové péče

Příklad: Přístrojové vybavení lůžkového hospice nebo mobilního

paliativního týmu

 dostupnost integrované onkologické péče ve všeobecných nemocnicích

Příklad: Přístrojové vybavení (lineární urychlovač, RTG simulátor)

 dostupnost integrované zdravotně-sociální péče v perinatologii a

gerontologii

Příklad: Přístrojové vybavení (lineární urychlovač, RTG simulátor)



Specifický cíl  
5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch



Specifický cíl 5.1 Kulturní dědictví a 
cestovní ruch 
 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost: 

 kulturních památek, 

 krajských a státních muzeí, 

 knihoven vykonávajících regionální funkce, základních knihoven se 

specializovaným knihovním fondem

Příklady: expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, 

edukační centra, konzervace a restaurování, parky u památek

 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Příklady: turistická informační centra, turistické trasy, naučné stezky, 

záchytná parkoviště, navigační systémy měst a obcí



Příklad: Rekonstrukce městské knihovny



Specifický cíl  5.2 
Komunitně vedený místní rozvoj



Specifický cíl 5.2 Komunitně vedený 
místní rozvoj

 Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, lávky, mosty, retardéry, 
semafory…) vč. rekonstrukcí místních komunikací

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
 Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury 
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V      

(požární zbrojnice, požární technika, umělé zdroje požární vody)
 Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin
 Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných 

škol (vnitřní konektivita škol, vnitřní a venkovní zázemí pro 
komunitní aktivity při ZŠ…)



Specifický cíl 5.2 Komunitně vedený 
místní rozvoj

 Infrastruktura pro sociální služby
 Revitalizace kulturních památek (expozice, návštěvnická centra, 

parkoviště…)
 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí (expozice, 

edukační centra…)
 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

(technické vybavení knihoven…)
 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (doprovodná 

infrastruktura cestovního ruchu – odpočívadla, sociální zařízení; 
naučné stezky; turistické informační centra…)



Návrh rozdělení alokace v IROP 

Cíl 
politiky/priorit Specifický cíl Téma Fond

Podíl priority
na celkové 

alokaci
(%)

Podíl alokace SC 
na celkové alokaci 

OP (%)

CP 1 – priorita 1 SC 1.1 eGovernment EFRR 19 % 19 %

CP2 – priorita 2

SC 2.1 Městská mobilita EFRR

31 %

18 %

8 %SC 2.2 Veřejná prostranství EFRR

SC 2.3 IZS EFRR 5 %

CP 3 – priorita 3 SC 3.1 Silnice EFRR 6 % 6 %

CP 4 – priorita 4

SC 4.1 Vzdělávání EFRR

29 %

12 %

SC 4.2 Sociální infrastruktura EFRR 8 %

SC 4.3 Zdravotnictví EFRR 8 %

CP 5 – priorita 5
SC 5.1 Kultura a cestovní ruch EFRR

15 %
7 %

SC 5.2 CLLD EFRR 8 %



Otevřená témata v IROP

• Výše kofinancování projektů ze státního rozpočtu 

• Alokace pro jednotlivé aktivity

• Dopad N+2 na absorpční kapacitu 

• Nastavení Regionálních akčních plánů

• Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 

• Rozhraní s ostatními operačními programy

• Nastavení indikátorové soustavy



Kategorie regionů a snížení úrovně spolufinancování 
EU

Kategorie regionů /
Spolufinancování EU 2014 - 2020 2021 - 2027

Více rozvinuté regiony 
Praha 50 % 40 %

Přechodové regiony
Střední Čechy – Středočeský kraj
Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj 
Vysočina

85 % 55 %

Méně rozvinuté regiony
Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
Severovýchod – Pardubický,  Liberecký, 
Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

85 % 70 %



Harmonogram přípravy IROP
Úkol Termín Garant

Roadshow po krajích k IROP 2 4Q/2019 –
1Q/2020

ŘO IROP a 
CRR ČR

Předání návrhu PD IROP na MMR -
NOK

1/2020 ŘO IROP

Návrh IROP 2021-2027 na vládu pro
informaci

3/2020 MMR -
NOK/Vláda

Stanovisko MŽP k SEA 2020 MŽP
Neformální a formální vyjednávání 
PD IROP s EK

2019 - 2021 ŘO IROP/EK

Schválení Obecného nařízení, 
nařízení k EFRR  a víceletého 
finančního rámce (VFR)

2020 Evropský
parlament

Schválení pravidel spolufinancování Po schválení VFR Ministerstvo 
financí

Dokončení integrovaných strategií 
(ITI, CLLD)

4Q/2020 MAS a 
nositelé ITI

Schválení PD IROP 2021-2027 ze 
strany EK

1. pololetí 2021 Evropská
komise

PRVNÍ VÝZVY IROP 2021 - 2027 cca červen 2021 
(optimální varianta)

ŘO IROP



NÁRODNÍ PROGRAMY



Národní dotační programy 2020

Program návrh alokace (Kč)

Podpora územně plánovacích činností obcí 15 000 000

465 000 000

10 000 000Bezbariérové obce od roku 2017

Podpora rozvoje regionů 2019+

Podpora výstavby v oblastech se SPZ

410 000 000

120 000 000

Podpora bydlení 465 000 000

Podpora revitalizace území

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 150 000 000



Stav po ukončení výzev

Sportovní infrastruktura (TV), (obec do 3 tis. obyv.) 250 000 000 265 708 636 683 458 636 683
Sportovní infrastruktura (TV), (obec 3 - 10 tis. obyv.) 50 000 000 89 254 686 017 204 686 017
Vesnice roku 2019 38 500 000 50 38 500 000 0
Místa aktivního, pasivního odpočinku (hřiště, sportoviště) 65 000 000 874 779 423 896 714 423 896
Dostupnost služeb (obchůdky, ordinace), (obec do 1 tis. obyv.) 10 000 000 10 14 217 841 4 217 841
Pospolitost (školení, semináře) 5 000 000 45 7 680 453 2 680 453
Celkem PRR 2019+ 418 500 000 1 333 1 803 144 890 1 384 644 890
Bezbariérové obce (OÚ, DPS) 5 000 000 7 8 630 890 3 630 890
Euroklíč 5 000 000 1 4 688 554 311 446
Celkem Bezbariérové obce 10 000 000 8 13 319 444 3 630 890
Demolice v SVL 100 000 000 37 77 692 645 22 307 355
Nepodnikatelské brownfieldy 400 000 000 0 0
Brownfieldy studie 16 000 000 6 9 625 215 6 374 785
Celkem Revitalizace území 516 000 000 43 87 317 860
Cestovní ruch - infrastruktura 90 000 000 94 139 484 239 49 484 239
Cestovní ruch - marketing 60 000 000 0 0
Celkem Cestovní ruch 150 000 000 94 139 484 239 49 484 239
pečovatelské byty, KODUS 260 000 000 46 374 400 000 114 400 000
Technická infrastruktura 40 000 000 94 119 960 914 79 960 914
BDBB - výtahy 165 000 000 268 379 218 192 214 218 192
Celkem Podpora bydlení 465 000 000 408 873 579 106 408 579 106
SPZ - byty 100 000 000 4 153 959 000 53 959 000
SPZ - TI 20 000 000 5 84 517 073 64 517 073
Celkem SPZ (Solnice, Kvasiny) 120 000 000 9 238 476 073 118 476 073
Územní plán 15 000 000 108 26 275 197 11 275 197
Celkem Územní plán 15 000 000 108 26 275 197 11 275 197

CELKEM 1 694 500 000 2 003 3 181 596 809 1 976 090 395

Podpora přijaté (ks) přijaté (Kč) převis (Kč)alokace 



PROGRAMY EVROPSKÉ ÚZEMNÍ 
SPOLUPRÁCE



Cíl 2:
Evropská územní spolupráce
v České republice 2014- 2020

Programy přeshraniční 
spolupráce

ČR – Polsko
€ 226,2 mil.  

Rakousko – ČR
€ 97,8 mil.  

Bavorsko – ČR
€ 103,4 mil.  

Sasko – ČR
€ 157,9 mil.  

Slovensko – ČR
€ 90,1 mil.  

Programy nadnárodní 
spolupráce

Interreg Central
Europe € 246,6 mil.

Interreg DANUBE
€ 231,9 mil. 

Programy meziregionální 
spolupráce

INTERREG Europe
€ 359,3 mil.  

ESPON 2020
€ 41.4 mil.  

INTERACT III
€ 39.4 mil.  

URBACT III
€ 74,3 mil.  



Program Alokace Schváleno 
(vůči alokaci v % )

ČR-Polsko € 226 221 710 99 %

ČR-Sasko € 157 967 067 99 %

ČR-Bavorsko € 103 375 149 94 %

ČR-Slovensko € 90 139 463 76 %

ČR-Rakousko € 97 814 933 85 %

Stav implementace přeshraničních programů



• Malé obce jsou vhodnými žadateli ve všech 
programech přeshraniční spolupráce.

• V současné době většina prostředků již 
zasmluvněna.

• Dílčí možnosti v programech s Rakouskem 
www.at-cz.eu a Svobodným státem Bavorsko 
www.by-cz.eu .

Stav implementace přeshraničních 
programů



• V novém období i nadále 5 programů 
přeshraniční spolupráce.

• U všech programů dohoda na řídícím orgánu 
(ČR pro program ČR – Polsko).

• Aktuálně probíhají analytické práce jako podklad 
pro výběr podporovaných témat.

• U programů se Saskem a Polskem se již 
rozbíhají debaty o tematickém zaměření.

Stav přípravy přeshraničních programů 
2021-2027



• Z hlediska podporovaných témat nečekáme 
zásadní změny, i nadále tak budou zahrnuta 
typická témata jako kulturní dědictví, vzdělávání, 
životní prostředí, spolupráce institucí, people-to-
people aktivity.

• Přesnější představa o zaměření programu bude 
cca v polovině roku 2020.

• Cílem je programy připravit do konce roku 2020.

Stav přípravy přeshraničních programů 
2021-2027



* Jedná se o servisní programy, které nerealizují klasické projekty. 

Stav implementace nadnárodních a meziregionálních 
programů

Program Alokace
Schváleno 

(vůči alokaci v 
% )

Interreg Europe € 359 326 320 107 %

Interreg Central
Europe

€ 246 581 112 105 %

Interreg Danube € 231 924 597 74,1 %

INTERACT III € 39 392 587* 100%

ESPON 2020 € 41 377 000* 100%



• U téměř všech programů alokováno 100% 
alokace = žádné další výzvy.

• Pouze Interreg Danube plánuje vyhlásit 
specifické výzvy (kapitalizační a na přípravu žádostí).

• Malé obce jsou způsobilými příjemci – nicméně 
minimální účast v projektech.

Stav implementace nadnárodních  a 
meziregionálních programů



• Počítá se s pokračováním všech nadnárodních a 
meziregionálních programů.

• Řídící orgány v zahraničí.

• Tematická koncentrace ještě neuzavřena, pravděpodobná 
témata:

• Inovace (průmysl 4.0, inteligentní specializace)
• Životní prostředí (klimatické změny, obnovitelné zdroje)
• Sociální oblast a vzdělávání

• I na dále půjde o neinvestiční projekty (výměna zkušeností, 
budování kapacit, tvorba strategií, konceptů..).

• Předpoklad první výzvy – 2. pol. 2020.

Stav přípravy nadnárodních  a 
meziregionálních programů 2021 - 2027



• Záleží na výsledku jednání o víceletém 
finančním rámci a návrhů nařízení

• Míra spolufinancování navrženo 70%?

• Celková alokace na programy Interreg?

• Alokace na jednotlivé programy?

• Termín schválení programů a první výzvy? 

Stav přípravy programů Interreg



PŘÍPRAVA BUDOUCÍHO OBDOBÍ – CLLD 
V OPTP



• Provoz a animace hrazeny z OPTP 21+.

• Po projednání s EK probíhá diskuse nad výslednou 
podobou podpory v OPTP 21+.

• Vzhledem k plánované alokaci na OPTP 21+ nutno 
zajistit dostatečné zdroje v OPTP pro CLLD.

• Míra kofinancování zatím není ze strany MFČR 
určena (dle regionů při podpoře z ERDF).

• Maximální snaha o zjednodušení (např. uplatnění 
zjednodušených metod vykazování).

Příprava budoucího období - CLLD 



DĚKUJI ZA POZORNOST


