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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy
- nyní: Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
- v minulosti:
• (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD)
• (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2
• (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc

Kontrolní subjekt pro operační přeshraniční programy
Cíl 2 - Evropská územní spolupráce (programy přeshraniční spolupráce,
meziregionální spolupráce a nadnárodní spolupráce)

Hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network
• poradenství pro malé a střední podnikatele
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Role CRR jako zprostředkujícího subjektu IROP
• Konzultace před a po vyhlášení výzvy
• Příjem žádostí o podporu

• Hodnocení žádostí o podporu
• Administrace změn v projektech
• Administrativní ověření zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti

• Provádění kontrol na místě
• Další činnosti (např. pořádání seminářů)
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
http://www.crr.cz/cs/
Kalendář akcí:
- Krajské semináře
k aktuálním výzvám

Kontakty na
zaměstnance Centra
- Kontakty po krajích
- Kontakty po výzvách
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Integrovaný regionální operační program
Cílem IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a
zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech

• 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
• Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR
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Integrované nástroje
Integrované nástroje:
• Způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území, a tím
podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů
Integrované územní investice (ITI)

• Integrace souvisejících investic s různými vlastnostmi (měkké, tvrdé) ve
specifickém cílovém území v České republice vedoucích k udržitelnému rozvoji
měst v sedmi metropolitních oblastí
• Metropolitní oblasti: Pražská, Ostravská, Brněnská, Ústecko-Chomutovská,
Olomoucká, Hradecko-Pardubická, Plzeňská
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
• Aglomerace krajských měst a jejich zázemí, které jsou regionálními póly růstu
s přirozeným spádovým územím
• České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Zlín
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
• Zaměřen na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS)
zastupující veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby
daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni.
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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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Prioritní osa 1 - Infrastruktura
SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (945 mil EUR)
• rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných
úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy – krajské silnice, SÚS (výzva č. 1)

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (473 mil EUR)
• přestupní terminály pro veřejnou dopravu, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel,
zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, rozvoj cyklodopravy atd.
(výzvy č. 18, 20, 22, 24)

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (151 mil EUR)
• modernizace stanic složek IZS, technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí,
modernizace výcvikových zařízení a trenažerů atd. (výzvy č. 19 , 27, 36)
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Prioritní osa 2 - Lidé
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (338 mil. EUR)
• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče –
transformace sociálních ústavů, zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče,
infrastruktura komunitních center, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení
(výzvy č. 7, 23/30, 34/35, 38/39, 49)
Příjemci: NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání (26 mil. EUR)
• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (výzvy č. 11/12, 43/44)
Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a
církevní organizace
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Prioritní osa 2 - Lidé
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví (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 atd. (výzvy č. 5,
31, 54)

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (473 mil.
EUR)
• výstavba, rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, pro základní školy v sociálně vyloučených
lokalitách, rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku
přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů, úpravy budov a učeben,
vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami atd. (výzvy č. 14/15, 32/33, 46/47, 56/57)
SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (623 mil. EUR)
• zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna
a rekonstrukce oken a dveří, výměna a pořízení šetrných, ekologických zařízení pro vytápění
nebo přípravu teplé užitkové vody, výměna rozvodů tepla a vody atd. (výzvy č. 16, 37)
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Prioritní osa 3 - Instituce
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (425 mil. EUR)
• revitalizace a zatraktivnění památek na Seznamu UNESCO, památek zařazených na Indikativní
seznam UNESCO, národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a památek evidovaných v
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014, využívání sbírkových a
knihovních fondů a jejich zpřístupnění (státní a krajská muzea a knihovny), výzvy č. 13, 21, 25,
52.

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a
kvality systémů IKT (330 mil. EUR)
• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání,
modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné
správy a složek integrovaného záchranného systému, kybernetická bezpečnost (výzvy č. 4, 10,
17, 23, 26, 28)

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (46,4 mil. EUR)
• územní plány a změny územních plánů, regulační plány, územní studie pro obce
rozšířenou působností (výzvy č. 2, 3, 9)
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Prioritní osa 4 – Komunitně vedený
místní rozvoj
Alokace 304 mil. EUR
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
• zlepšení kvality života a využití potenciálu na venkově podporou aktivit uvedených
ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje (MAS) a spadajících pod
specifické cíle 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 IROP
• projekty realizované ve 4. prioritní ose IROP podléhají stejným pravidlům, jako
projekty v ostatních prioritních osách
SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS
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Ukázky projektů realizovaných v IROP
Uká
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Harmonogram výzev na rok 2017
Číslo
výzvy
68
69
70

Komunitně vedený místní rozvoj vzdělávání
Komunitně vedený místní rozvoj - řešení
rizik
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II.

Plánované datum
vyhlášení výzvy

Plánované datum
ukončení příjmu žádostí
o podporu

4

01/2017

10/2022

4

02/2017

10/2022

1

03/2017

12/2018

4

03/2017

10/2022

1

04/2017

09/2017

294 117 647

Celková alokace
výzvy (Kč)
2 000 000 000
500 000 000
12 230 226 412

72

Komunitně vedený místní rozvoj zdravotnictví
Cyklodoprava II.*

73

Sociální bydlení II.

2

04/2017

09/2017

705 882 353

74

Sociální bydlení (SVL) II.

2

04/2017

09/2017

1 647 058 824

75

Polyfunkční komunitní centra

2

04/2017

10/2017

164 705 882

76

Výstavba a modernizace přestupních
terminálů II.*

1

04/2017

09/2017

77

Polyfunkční komunitní centra (IPRÚ)

3

05/2017

10/2022

223 529 412

78

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

2

05/2017

07/2018

500 000 000

79

Muzea II.

3

08/2017

01/2018

1 058 823 529

80

Energetické úspory v bytových domech III.

2

12/2017

11/2018

27 715 101 050

71
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Název výzvy

Prioritní
osa

200 000 000

657 214 785

Souhrnné informace o žádostech o podporu z IROP celkem
a za Jihomoravský kraj
• V roce 2016 bylo vyhlášeno 67 výzev k předkládání žádostí o podporu
• Na rok 2017 je plánováno vyhlášení 13. výzev
• K 20. 2. 2017 bylo předloženo 4 356 projektů, z toho 492 žádostí bylo podáno v
Jihomoravském kraji

CELKEM CRR IROP
stav k 20.2.2017
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Počet

Příspěvek EU

Jihomoravský kraj IROP

Počet

Příspěvek EU

Předložené projekty
Doporučeno k financování

4 356

62 608 058 215 Kč

492

7 013 342 537 Kč

1 305

24 550 374 922 Kč

124

2 645 371 450 Kč

Vyřazené a stažené žádosti

829

10 307 263 136 Kč

91

925 839 504 Kč

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ing. Eva Mikulová
specialistka pro absorpční kapacitu
územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj
E-mail: eva.mikulova@crr.cz
Telefon: 518 770 224

http://www.dotaceEU.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop
(výzvy, novinky, dokumenty, kritéria hodnocení, otázky a odpovědi,…)

