Podpora obcí z Integrovaného
regionálního operačního programu
2021 - 2027

Dny malých obcí
Praha, 12. 4. 2022

Implementační struktura IROP
2021-2027
•

Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj

•

Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky,
Sekce IROP s krajskými pobočkami

•

Nositelé integrovaných strategií pro ITI a CLLD

Představení návrhu IROP 2021 - 2027

Změny v IROP ve srovnání s obdobím
2014 - 2020
Nová témata v IROP
•

Zelená a modrá infrastruktura veřejných prostranství obcí a měst

•

Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

•

Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví (paliativní péče)

•

Širší možnosti pro CLLD

Co v IROP už nebude
•

Zateplování bytových domů (MŽP – Nová Zelená úsporám)

•

Územní plánování (národní dotace, OPŽP)

•

Komunitní centra (Společná zemědělská politika)

•

Sociální podnikání (OPZ+)

•

Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
•

Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eHealth, eJustice…)
Příklad: Digitalizace stavebního řízení – kompletní elektronické podání a
řízení, standardizované formáty projektových dokumentací, jednotné
podklady, přístup k detailům jednotlivých řízení

•

Elektronická identita
Příklad: Rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v
elektronických službách veřejné správy

•

Rozšíření propojeného datového fondu
Příklad: Pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových
informačních systémů

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
eGovernment cloud
Příklad: Vybudování státního datového centra; služby na úrovni SW
platforem (databáze, webové servery – např. jednotný web pro všechny
obce); služby na úrovni aplikací (např. jednotný email pro celý stát gov.cz)
Automatizace zpracování digitálních dat
Příklad: Automatické pořizování snímků aut překračujících rychlost v obci a
automatické rozesílání pokut bez účasti úředníka
Portály obcí a krajů
Příklad: Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce,
veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
Metropolitní, krajské a další neveřejné sítě veřejné správy
Příklad: Rozvoj neveřejných optických sítí – propojení veřejných institucí
(např. úřadů, nemocnic a škol)
Kybernetická bezpečnost
Příklad: Komplexní zabezpečení nemocnice - fyzická ochrana serverů;
antivirus; systém pro sledování síťového provozu; filtrování komunikace
zvenčí či zevnitř; ověřování identity uživatelů; šifrovací prostředky

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
Klíčové parametry

•

Souhlasné stanovisko / vyjádření hlavního architekta eGovernmentu

•

Soulad projektu se strategií „Digitální Česko“

•

15 let udržitelnosti u neveřejných sítí veřejné správy

•

Realizace i v Praze

•

Využití ITI

Specifický cíl 2.1
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva

Specifický cíl 2.1
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a
ochrana obyvatelstva
Materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní
složky IZS (Policie, HZS, ZZS) pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám,
pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva atd. - stanice a technika
Příklady: Rekonstrukce hasičské zbrojnice; technický automobil pro zásah
při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek
Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek
Příklad: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu
Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva
Příklad: Zavádění nových technických a technologických možností pro
informování obyvatelstva
Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních
složek IZS
Příklad: Modernizace Národního informačního systému IZS

Specifický cíl 2.1
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a
ochrana obyvatelstva
Klíčové parametry

• Projekty Zdravotnické záchranné služby musí být v souladu s Regionálním akčním
plánem (RAP)
• Žadatelé - výhradně základní složky IZS (Policie, HZS ČR, ZZS), ne obce
• Výstavba nových budov - požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou
energie
• V případě změny dokončené budovy – podmínka snížení energetické náročnosti

Příklad: Velkokapacitní požární cisterna

Specifický cíl 2.2
Revitalizace měst a obcí

Specifický cíl 2.2
Zelená infrastruktura měst a obcí
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Ucelené (komplexní)

projekty veřejných prostranství

zaměřené na

zelenou

infrastrukturu (modrou i zelenou složku)
Příklady: Revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže vč. výměny
nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování vody, výsadba stromů

Specifický cíl 2.2
Zelená infrastruktura měst a obcí
Klíčové parametry

•

Na technickou infrastrukturu a mobiliář (tzv. šedá infrastruktura) pravděpodobně limit
z výdajů projektu 5 – 10%

•

Spolupráce s MŽP a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) na „zelených“ a

„modrých“ kritériích hodnocení
•

Stanoviska AOPK k projektům SC 2.2 pro oblast sídelní zeleně

•

Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci nebo

srážkovou vodu - řešeno v OPŽP
•

Realizace i v Praze

•

Využití ITI

Specifický cíl 3.1
Silnice II. třídy

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 na vybraných úsecích silnic II. třídy

Specifický cíl 3.1
Silnice II. třídy
Klíčové parametry

•

Projekty musí být v souladu s Regionálním akčním plánem

•

Projekt musí být realizován na Prioritní regionální silniční síti

•

Žadatelé – kraje nebo organizace zřizované/zakládané kraji

•

Podmínka provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace

Příklad: Rekonstrukce mostu

Specifický cíl 4.1
Vzdělávací infrastruktura

Specifický cíl 4.1
Vzdělávací infrastruktura
Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území ORP s jejich nedostatečnou
kapacitou
Příklad: Přístavba mateřské školky, novostavba mateřské školy

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 krajské hygienické stanice
Základní školy - odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické
vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita
škol, školní družiny a školní kluby; doplňkově: zázemí pro školní poradenské
pracoviště, pro ne/pedagogické pracovníky, zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
Příklad: Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor
školní družiny; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy; sportovní
hřiště

Specifický cíl 4.1
Vzdělávací infrastruktura
Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře – odborné učebny ve vazbě na
odborné předměty, vnitřní konektivita škol, školní kluby u víceletých gymnázií;
doplňkově: zázemí pro školská porad. pracoviště, 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
Příklad: Technické dílny domu dětí a mládeže
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
Klíčové parametry

•

Projekty MŠ, ZŠ a zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení musí
být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

•

Projekty středních a speciálních škol musí být v souladu s Regionálním akčním
plánem (RAP)

•

Žadatelé – NNO musí min. 2 roky před podáním projektu nepřetržitě působit
v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

•

Využití ITI a Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+

•

Realizace i v Praze - SŠ

Příklad: Novostavba MŠ Březová-Oleško

Specifický cíl 4.2
Sociální infrastruktura

Specifický cíl 4.2
Sociální infrastruktura
Infrastruktura pro vybrané sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
Příklady: nákup automobilů pro terénní sociální služby; rekonstrukce azylového domu
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
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
Klíčové parametry
•

Projekt deinstitucionalizace sociální služby má schválený transformační plán, je v
souladu s RAP a má souhlasné stanovisko MPSV

•

Projekt sociálního bydlení má souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu

•

U projektu sociálního bydlení 20-letá udržitelnost

•

Žadatel NNO v sociálním bydlení - podmínka min. 5 let před podáním žádosti
nepřetržitě poskytovat sociální bydlení nebo mít zrealizovaný projekt na sociální
bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

•

Využití ITI a Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení+

•

Pobytové služby péče (např. domov pro seniory) nelze z IROP financovat = lze
financovat z Národního plánu obnovy v gesci MPSV

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 vč. paliativní a hospicové péče
Příklad: Technické vybavení poskytovatelů péče (monitory vitálních
funkcí, polohovací elektrická lůžka, chodítka, zvedáky do vany);
přístrojové vybavení lůžkového hospice/mobilního paliativního týmu

Specifický cíl 4.3
Infrastruktura ve zdravotnictví
dostupnost integrované onkologické péče, perinatologické a
gerontologické péče ve všeobecných nemocnicích
Příklad: Přístrojové vybavení (sonografické přístroje, polohovací lůžka,
ventilátory, rehabilitační pomůcky apod.)

Podpora ochrany veřejného zdraví
rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a
klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových
míst a laboratoří
Příklad: Infrastruktura a přístrojové vybavení

Specifický cíl 4.3
Infrastruktura ve zdravotnictví
Klíčové parametry

•

Projekt s výdaji na zdravotní přístroje je v souladu se stanoviskem Přístrojové
komise Ministerstva zdravotnictví

•

Projekt deinstitucionalizace psychiatrické péče je v souladu s Národním akčním
plánem pro duševní zdraví 2020–2030

Příklad: Urgentní příjem

Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch

Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro:
Národní kulturní památky + UNESCO památky + památky z Indikativního
seznamu UNESCO (individuální projekty)
Národní kulturní památky + kulturní památky + UNESCO památky +
památky z Indikativního seznamu UNESCO (ITI projekty)
Krajská, státní a obecní muzea
Knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny obcí od 10 tis.
obyvatel a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem
Příklady: Expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí,
edukační centra, konzervace a restaurování, revitalizace, parky u
památek

Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
Příklady: Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - záchytná
parkoviště, odpočívadla, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro
vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu); turistická informační centra;
budování turistických tras a revitalizace sítě značení; naučné stezky,
navigační systémy měst a obcí

Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch
Klíčové parametry

Individuální projekty i projekty v ITI
Památka musí být po realizaci projektu zpřístupněna veřejnosti
Muzea – státní, krajská i městská

Knihovny – obecní s regionální funkcí; základní se specializovaným fondem;
knihovny v obcích nad 10 000 obyvatel; Národní knihovna ČR
Cestovní ruch – i ve zvláště chráněných územích, se stanoviskem AOPK

Příklad: Nová expozice v muzeu

Specifický cíl 5.1
Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 5.1
Komunitně vedený místní rozvoj
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany
II, III, V
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben
neúplných škol
Infrastruktura pro sociální služby
Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Specifický cíl 5.1
Komunitně vedený místní rozvoj
Klíčové parametry

•

Nově podpora podle kategorie regionů 95 % nebo 80 % z EU

•

Projekt je realizován na území MAS se schválenou strategií CLLD - jedná se o
venkovské oblasti tvořené územími obcí s méně než 25 000 obyvateli

•

Projekt musí být v souladu s priority strategie CLLD

Specifický cíl 6.1
Čistá a aktivní mobilita

Specifický cíl 6.1
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)
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Příklad: Přestavba nehodové křižovatky s bezpečnými koridory
pro pěší a cyklisty
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Příklad: Cyklostezka mezi 2 městy; mobiliář u existující cyklostezky

Specifický cíl 6.1
Čistá a aktivní mobilita
Klíčové parametry

•

Projekt v obci nad 40 tisíc obyvatel = soulad s Plánem udržitelné městské mobility

•

Projekt v obci do 40 tisíc obyvatel = Karta souladu projektu s principy udržitelné
mobility

•

Podmínka u vozidel – zapojení do systému integrované dopravy nebo přestup na
železnici

•

Každé vozidlo na CNG musí alespoň částečně využívat biometan

•

Realizace i v Praze - vozidla

•

Využití ITI

Příklad: Cyklostezka Čelákovice – Lázeň
Toušeň

Kategorie regionů a míra spolufinancování
Kategorie regionu
(IND, ITI, RAP)

EFRR

Státní rozpočet
(dle typu
příjemce)

Projekty PR

70 %

0 – 30 %

Projekty MRR

85 %

0 – 15 %

Projekty VRR

40 %

0 – 60 %

Kategorie regionu
(CLLD)

EFRR

Státní rozpočet

Projekty PR

80 %

15 %

Projekty MRR

95 %

0%

Alokace na integrované nástroje v IROP
srovnání s 2014-2020
ITI
Celková alokace
996 010 196 EUR (EFRR)
Celková alokace
24 402 249 796 Kč (EFRR)
Alokace ITI MRR
14 057 340 553 Kč
Alokace ITI PR
10 344 909 242 Kč
21,92 % celkové alokace IROP
Pro srovnání v IROP 2014 – 2020 byla alokace 942 253 773 EUR.

CLLD
Celková alokace
325 250 587 EUR (EFRR)
Celková alokace
7 968 639 382 Kč (EFRR)
Alokace CLLD MRR
5 114 584 794 Kč
Alokace CLLD PR
2 854 054 588 Kč
7,16 % celkové alokace IROP
Pro srovnání v IROP 2014 – 2020 byla alokace 303 932 245 EUR.

Integrované teritoriální investice
ITI – integrované teritoriální investice
• Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)
• ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení ZS ITI
• Ve 13 metropolitních oblastech/aglomeracích - Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň, Olomouc, Ústí na Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice,
Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a LiberecJablonec nad Nisou
• Součástí strategie již stěžejní strategické projekty
• Opět vyčleněná alokace ve specifických cílech IROP
• Implementace obdobná aktuálnímu procesu IPRÚ – v roli nositele
posuzování souladu projektového záměru s integrovanou strategií
• Alokace pro jednotlivé KR do úrovně aktivit – rozdělení alokace mezi
nositele ITI v gesci měst
• Výzvy ŘO IROP pro integrované projekty v 2. pol. 2022

Integrované teritoriální investice

Komunitně vedený místní rozvoj
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
• Samostatný SC 5.1 IROP
• Nástroj CLLD bude v ČR/IROP implementován ve 180 místních akčních
skupinách
• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci
se žadateli
• Rozdělení 70 % alokace do roku 2026, na základě plnění finančních
milníků v roce 2025 bude v roce 2026 probíhat případné přerozdělení
zbývající alokace
• Provoz MAS bude podpořen z OP Technická pomoc
• Rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS v gesci NS MAS
• Výzvy ŘO IROP pro integrované projekty v 2. pol. 2022

Další nástroje v IROP
KPSV 2021+
•
•
•
•
•
•

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+
Koordinuje Agentura pro sociální začleňování
Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP
IROP – sociální služby, sociální bydlení, základní školy
Příloha projektu - Stanovisko Agentury o souladu projektu se
strategickým dokumentem
Opět vyčleněná alokace ve vyhlášených výzvách IROP

Návrh rozdělení alokace v IROP
Alokace specifického
cíle (Kč)

Cíl politiky/priorita

Specifický cíl

Téma

Fond

CP 1 – priorita 1

SC 1.1

eGovernment a
kyberbezpečnost

EFRR

12 424 093 301

SC 2.1

IZS

EFRR

9 333 305 380

SC 2.2

Zelená infrastruktura

SC 3.1

Silnice II. třídy

EFRR

10 166 689 736

SC 4.1

Vzdělávání

EFRR

14 070 685 797

SC 4.2

Sociální infrastruktura

EFRR

9 049 128 827

SC 4.3

Zdravotnictví

EFRR

9 565 642 065

SC 4.4

Kultura a cestovní ruch

EFRR

8 834 462 816

CP 5 – priorita 5

SC 5.1

CLLD

EFRR

7 968 639 382

CP 2 – priorita 6
CELKEM

SC 6.1

Čistá a aktivní mobilita

EFRR

20 371 428 707
117 670 936 835

CP 2 – priorita 2
CP 3 – priorita 3

CP 4 – priorita 4

EFRR

13 795 964 504

Přehled alokací do úrovně aktivit
Specifický
cíl
SC 1.1

Aktivita

% ze
SC

Celkem alokace
EFRR

Z toho ITI
(cca) EFRR

6 212 046 650 Kč

116 234 472 Kč

2 484 818 660 Kč

0 Kč

3 727 227 990 Kč

0 Kč

4 479 986 582 Kč

0 Kč

1 866 661 076 Kč

0 Kč

2 986 657 722 Kč

0 Kč

13 795 964 504 Kč

4 541 679 586 Kč

10 166 689 736 Kč

0 Kč

3 517 671 449 Kč

1 577 588 363 Kč

6 050 394 893 Kč

2 827 667 776 Kč

3 095 550 875 Kč

0 Kč

703 534 290 Kč

302 347 528 Kč

703 534 290 Kč

0 Kč

30,0%

2 714 738 648 Kč

359 213 515 Kč

70,0%

6 334 390 179 Kč

1 565 570 267 Kč

eGovernment

50,0%

SC 1.1

elektronické zdravotnictví

20,0%

SC 1.1

kybernetická bezpečnost

30,0%

modernizace IZS - policie
modernizace IZS – zdrav.
záchranné služby

48,0%

SC 2.1

modernizace IZS - hasiči

32,0%

SC 2.2

veřejná prostranství

100,0%

SC 3.1

silnice II. Třídy

100,0%

SC 4.1

mateřské školy

25,0%

SC 4.1

základní školy

43,0%

SC 4.1

střední školy

22,0%

SC 4.1

neformální vzdělávání

5,0%

SC 4.1

speciální vzdělávání
sociální bydlení
sociální služby

5,0%

SC 2.1
SC 2.1

SC 4.2
SC 4.2

20,0%

Přehled alokací do úrovně aktivit
Specifický
cíl

Aktivita

% ze
SC

Celkem alokace
EFRR

Z toho ITI
(cca) EFRR

39,1%

3 739 462 090 Kč

0 Kč

SC 4.3

urgentní příjmy

SC 4.3

integrovaná péče - psychiatrie

8,8%

841 378 970 Kč

0 Kč

SC 4.3

integrovaná péče - paliativa

2,9%

280 459 657 Kč

0 Kč

SC 4.3

integrovaná péče - onkologie

4,9%

467 432 761 Kč

0 Kč

SC 4.3

integrovaná péče - následná péče

19,9%

1 899 744 781 Kč

0 Kč

SC 4.3

ochrana veřejného zdraví - hygiena

24,4%

2 337 163 806 Kč

0 Kč

SC 4.4

památky

40,0%

3 533 785 126 Kč

1 961 331 725 Kč

SC 4.4

knihovny

20,0%

1 766 892 563 Kč

827 490 121 Kč

SC 4.4

muzea

25,0%

2 208 615 704 Kč

1 065 600 874 Kč

SC 4.4

cestovní ruch

15,0%

1 325 169 422 Kč

469 230 315 Kč

SC 5.1

komunitně vedený místní rozvoj

100,0%

7 968 639 382 Kč

0 Kč

SC 6.1

kolejová vozidla

6,1%

1 243 510 812 Kč

501 960 573 Kč

SC 6.1

ostatní vozidla

28,5%

5 807 710 038 Kč

2 729 300 487 Kč

SC 6.1

cyklostezky

23,2%

4 726 838 952 Kč

1 730 031 401 Kč

SC 6.1

plnící a dobíjecí stanice

6,4%

1 308 111 689 Kč

421 246 302 Kč

SC 6.1

telematika

6,8%

1 389 212 390 Kč

755 230 229 Kč

SC 6.1

přestupní uzly HD
bezpečnost

15,2%

3 089 747 048 Kč

1 684 078 078 Kč

13,8%

2 806 297 777 Kč

966 448 184 Kč

SC 6.1

Harmonogram přípravy IROP
Úkol

Termín

Garant

Vydání SEA hodnocení

25. 10. 2021

MŽP

Schválení PD IROP vládou

5. 11. 2021

Vláda / ŘO IROP

0. jednání Monitorovacího výboru IROP

17. 12. 2021

ŘO IROP

Oficiální odeslání PD IROP na EK začátek formálního vyjednávání s EK
Oficiální připomínky EK k PD IROP a jejich
vypořádání
Rozhodnutí EK o schválení PD IROP

19. 1. 2022

ŘO IROP

březen-duben 2022

EK / ŘO IROP

květen/červen 2022

EK

1. jednání MV IROP 2021-2027
(schválení kritérií)
PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IND
PROJEKTY
PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IN
PROJEKTY

květen/červen 2022

MV IROP

2. čtvrtletí 2022

ŘO IROP

2. polovina 2022

ŘO IROP

IROP TOUR
Centra pro regionální rozvoj
•
•
•
•
•
•

IROP TOUR – série akcí Centra pro regionální rozvoj, které proběhnou na
více než 50 místech České republiky
V každém regionu představí Centrum nejaktuálnější informace k IROP 20212027
Akce proběhnou od poloviny dubna do konce května 2022
Účastníci seminářů obdrží ucelenou informaci o novinkách, podporovaných
aktivitách i změnách v IROP 2021-2027
Součástí seminářů budou také tematické konzultace ke konkrétním
specifickým cílům IROP 2021-2027
Přehled akcí a možnost registrace je dostupný na webu Centra:
https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/

Doporučení

INSPIROVAT SE

KONZULTOVAT
NEČEKAT

Informace o IROP 2021 - 2027

www.irop.mmr.cz
KONZULTAČNÍ SERVIS IROP

https://ks.crr.cz/

