
IROP 



Počet 2007-2013 Počet 2014-2020 

1 ROP NUTS II Severozápad 

1 Integrovaný regionální operační program 

2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

3 ROP NUTS II Jihovýchod 

4 ROP NUTS II Severovýchod 

5 ROP NUTS II Střední Morava 

6 ROP NUTS II Jihozápad 

7 ROP NUTS II Střední Čechy 

8 Integrovaný operační program 

9 OP Doprava 2 OP Doprava 

10 OP Životní prostředí 3 OP Životní prostředí 

11 OP Podnikání a inovace 4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

12 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 OP Zaměstnanost 

13 OP Výzkum a vývoj pro inovace 
6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

14 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 

16 OP Praha Konkurenceschopnost 
8 OP Praha - pól růstu ČR 

17 OP Praha Adaptabilita 

18 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 9 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

19 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 10 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

20 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 11 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

21 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 12 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

22 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 13 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

23 OP Meziregionální spolupráce  14 OP Meziregionální spolupráce  

24 OP Nadnárodní spolupráce 15 OP Nadnárodní spolupráce 

 



Finanční alokace ESIF 
pro ČR 2014 - 2020 

Operační program Fondy 
Podíl na alokaci 2014–2020 

pro SF a FS (v %) 

Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 
ERDF 19 

Životní prostředí FS/ERDF 12 

Doprava FS/ERDF 22 

IROP ERDF 22 

Výzkum, vývoj a vzdělávání ERDF/ESF  13                                                                                                                           

Zaměstnanost ESF 10 

Praha – pól růstu ERDF/ESF 1 

Technická pomoc ERDF/ESF/FS 1 



ESIF pro ČR 2014 - 2020 

 

Aktuální situace: 
 

• Není schválen žádný OP pro ČR (problematika služebního zákona) 
– předpoklad březen až červen 

 

• Není jednoznačně nastavena implementační struktura IROP 

 

• Připravuje se řídící dokumentace OP, pravidla OP  a výzvy 

 

• Upřesňují se integrované nástroje (ITI, IPRÚ)  

 

• Upřesňuje se tzv. územní dimenze 

 

• Rozbíhá se systém stálých konferencí 
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INTEGROVANÝ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM 

 

Globální cíl IROP 

 

„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení 
konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.“ 

 

Prioritní osy 

 

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

 

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 

4. Komunitně vedený místní rozvoj 



 

 

SC 1.1: ZVÝŠENÍ REGIONÁLNÍ MOBILITY PROSTŘEDNICTVÍM MODERNIZACE A 
ROZVOJE SÍTÍ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY NAVAZUJÍCÍ NA SÍŤ   
TEN-T 

• Celková alokace činí 945 mil. EUR (20,4 % z celku) 

Podporované aktivity: vybrané úseky silnic II. a III. tříd. Celková délka silnic v majetku 
krajů je 48 782,3 km. Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria = 16,8 % z celku. 

 

Územní zaměření podpory 

• Území všech krajů ČR kromě hlavního města Prahy  

• Podporované úseky prioritní regionální silniční sítě budou  

      uvedeny v dokumentaci k výzvě  

 

Plánované výzvy: 

• 06/2015 - průběžná 

 

 

Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a 

bezpečné regiony 



 

 

SC 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 

• Celková alokace činí 472 mil. EUR (10, 2 % z celku) 

 

Podporované aktivity: 

• výstavba a modernizace přestupních terminálů, P+R (zaparkuj a jeď), K+R (forma 
kombinované dopravy v návaznosti na individuální dopravu), B+R (forma kombinované 
dopravy v návaznosti na veřejnou dopravy),  

• výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů, dopravní 
telematiky, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a 
platebních. systémů pro veřejnou dopravu,                                                                                    

• nákup nízkoemisních vozidel a pro ně výstavba plnících a dobíjecích stanic,     

• projekty rozvíjející cyklodopravu, např. výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras), 

• zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.  

 

Plánované výzvy: 

• Dle posouzení VP s ÚOHS a EK 

 

 

Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a        

bezpečné regiony 



 

 

SC 1.3: ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIKA KATASTROF 

 

• Celková alokace činí 150,5 mil. EUR (3,2 % z IROP) - v IOP alokace 319,2 mil. EUR 

 

Podporované aktivity 

• modernizace stanic složek IZS a případně jejich dislokace pro zajištění jejich odolnosti při 
mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic), 

• technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí, 

• modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek. 

 

Územní zacílení 

Základní složky IZS budou podpořeny v  území, kde dochází  

k mnohočetnému výskytu klimatických a antropogenních rizik 

(např. úniky nebezpečných látek do životního prostředí). 

• Území 108 ORP, cca 64,3 % území ČR 

 

Plánované výzvy: 

• 11/2015 – kolová (střediska), 12/2015 – kolová (technika) 

 

 

Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a 

bezpečné regiony 



 

 

 

 

 

 

 

SC 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI 

 

• Celková alokace činí 337,8 mil. EUR (7,3 % z IROP) 

 

Podporované aktivity 

 

Sociální služby 

• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče (psychiatrická péče), 

• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče, 

• infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, 
zdravotních a návazných služeb. 

 

Sociální bydlení 

• podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení  
(bez nábytku, cenový limit – bude specifikován ve výzvě, jen pro cílové skupiny). Projekt 
je zacílený na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku 

 

Infrastruktura komunitních center 

Podpora navazuje na oblast podpory 3.1 IOP Služby sociální integrace. 

 

 

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



 

 

 

 

 

Identifikace území sociálně vyloučených lokalit 

• Definováno územním obvodem obce s rozšířenou působností (řešení všech sociálně 
vyloučených lokalit vdaném území). 

• Aktualizace sociálně vyloučených lokalit bude k dispozici na začátku roku 2015 (tzv. 
nová „Gabalova zpráva"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plánované výzvy: 

• 9/2015 – kolová  

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

SC 2.2: VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V 
OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

 

Celková alokace činí 25,5 mil. EUR (0,55 % z IROP) 

 
Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při 
jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. 

Podporované aktivity 

•  Rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 
let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, obyvatelé sociálně vyloučených 
lokalit a etnické menšiny. 

Plánované výzvy: 

• 09/2015 - průběžná 

 

 

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



 

 

 

 

 

SC 2.3: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A 
PÉČE O ZDRAVÍ 

• Celková alokace činí 283,5 mil. EUR (6,11 % z IROP) 

Podporované aktivity 

 

• podpora je umožněna pro návaznou péči (v oblasti onkogynekologické, perinatologické, 
kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární, onkologické) a vysoce 
specializovanou péči (v oblasti onkogynekologické a perinatologické), 

• modernizace infrastruktury v podobě pořízení přístrojového vybavení a k tomu související 
nezbytné stavební úpravy, 

• vybavení mobilních týmů psychiatrických nemocnic, 

• zřizováním nových či rekonstrukce stávajících zařízení 

      pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví), 

• zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení  

      pro dosažení deinstitucionalizované péče. 

 

Plánované výzvy: 

• 09/2015 - průběžná 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

SC 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

 
 

• Celková alokace činí 472,5 mil. EUR (10,2 % z IROP) 

 

Podporované aktivity 

• Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání  (zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny 
a MŠ)  

• Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné 
přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku 
technických a řemeslných dovedností 

• Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: úprava budov a učeben, vybavení 
nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním 
vybavením 

• Rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a 
připojení k internetu 

Plánované výzvy: -  11/2015 - kolová 

 

 

 

Prioritní osa 2  Zkvalitnění veřejných služeb a  

            podmínek života pro obyvatele 
            regionu 



 

 

 

 

 

 

 

SC 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ 

 

• Celková alokace činí 622,7 mil. EUR (13,4 % z IROP) 

 

Cílem je nákladově efektivním způsobem snížit energetickou  

náročnost bytových domů (domů se čtyřmi a více  

bytovými jednotkami). 

 

Příjemci 

• vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a 
více byty (kromě fyzických osob nepodnikajících). 

 

Formy podpory 

• v územích s překročením imisního limitu benzo(a)pyrenu podle platného znění Národního 
programu snižování emisí ČR zpracovaného podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší bude poskytnuta dotace. 

 

Plánované výzvy:  09/2015 - průběžná 

 

 

 

Prioritní osa 2  Zkvalitnění veřejných služeb a  

            podmínek života pro obyvatele 
            regionu 



 

 

 

 

 

 

 

 

SC 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ 

 

Podporované aktivity 

• 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 zdroje tepla pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za 
efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu CZT výměna 
předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění 
objektu, 

• výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná 
nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, 

• pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

• výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné 
soustavy. 

 

Předmětem podpory nebudou hydroelektrárny. 

 

 

 

 

Prioritní osa 2  Zkvalitnění veřejných služeb a  

            podmínek života pro obyvatele 
            regionu 



 

 

 

 

 

 

 

SC 3.1 ZEFEKTIVNENI PREZENTACE, POSÍLENI OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO 
A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

 

• Celková alokace činí 425,3 mil. EUR (cca 9,2 % IROP) 

Typy podporovaných aktivit 

 

Revitalizace souboru vybraných památek 

• národní kulturní památky,  památky evidované v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek, památky a kandidáti UNESCO 

 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

• předmětem podpory budou knihovní fondy krajských knihoven, sbírkové fondy muzeí 
národního významu zřizovaných ministerstvy a muzeí a galerií zřizovaných kraji 

 

Příjemci 

• vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle 
zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících  

 

Plánované výzvy: - dle vyjednávání s EK 

 

 

Prioritní osa 3  Dobrá správa území a  

            zefektivnění veřejných institucí 



 

 

 

 

SC 3.2 ZVYŠOVANÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 
PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT 

 

 

• Celková alokace činí 330,2 mil. EUR (7,1 % z IROP) 

 
Podporované aktivity 

• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání 
a elektronizaci agend, 

• modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů 
veřejné správy a složek IZS, 

• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat). 

 

Územní zaměření podpory 

• Území celé ČR včetně území hlavního města Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska 
geografické působnosti. 

 

Plánované výzvy: - 06/2015 – průběžná (ICT bezpečnost), 08/2015 – kolová (datový fond) 

 

 

 

Prioritní osa 3  Dobrá správa území a  

            zefektivnění veřejných institucí 



 

 

 

 

 

 

 

SC 3.3 PODPORA POŘIZOVANÍ A UPLATNOVANI DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

• Celková alokace  činí 46,4 mil. EUR (1 % z IROP) 

 

Cíl podpory: 

• zvyšovat dostupnost územně plánovacích dokumentů, 

• podporovat komplexní přístupy k řešení území, 

• reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, změn klimatu a povodňového 
nebezpečí, 

• účinně předcházet konfliktům mezi protichůdnými zájmy, 

• zkrátit lhůtu pro rozhodování o významných záměrech. 

 

Podporované aktivity 

• pořízení územních plánů,  regulačních plánů (nenahrazujících územní rozhodnutí) a 
územních studií. 

Územní zaměření podpory 

• území všech krajů ČR kromě hlavního města Prahy  

Plánované výzvy: - 07/2015 - průběžná 
 
 

 

 

Prioritní osa 3  Dobrá správa území a  

            zefektivnění veřejných institucí 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

• Celková alokace činí 303,9 mil. EUR (cca 6,6 % z IROP) 

 

Podporované oblasti 

• Podpora aktivit identifikovaných ve schválených strategiích komunitně vedeného místního 
rozvoje, které jsou v souladu se specifickými cíli: SC 1.2, 2,1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3.  

 

Cíle podporovaných oblastí  

• snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke 
zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně 
přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti.  

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj 



 

 

 

 

 

 

 

SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje 
 

• Celková alokace činí 85,6 mil. EUR (1,8 % z IROP) 
 

Podporované oblasti 

• Přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a 
vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (čl. 35 obecného nařízení). Jako 
hlavní program financování provozních a animačních nákladů MAS byl určen IROP.  

 

Cíle podporovaných oblastí  

• Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím MAS. Jejich hlavním úkolem je 
aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti 
na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. 

 

Příjemci podpory 

MAS se schválenou strategií 

 

Plánované výzvy: 

• 06/2015 - průběžná 

 

 

 

Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj 



 

 

Děkuji Vám za pozornost. 
 

Mgr. Richard Hubl  

Úřad Regionální rady Jihovýchod 

telefon:     532 193 543 

          e-mail: hubl@jihovychod.cz 

 

 

Typy příjemců u jednotlivých specifických cílů naleznete v rámci Programového dokumentu 
IROP, http://www.jihovychod.cz/eu-2014/irop 

Prioritní komunikace II. a III. tříd jsou uvedeny v příloze č. 4, http://www.jihovychod.cz/eu-
2014/irop 

IROP je ve fázi vyjednávání s Evropskou Komisí (EK) s předpokladem jeho schválení 
nejpozději do konce července 2015. Uvedené informace jsou předběžné, mnohé části IROP, 
včetně podporovaných aktivit a typu příjemců, mohou ještě na základě připomínek EK doznat 
změn. 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM 
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