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Dotační tituly - státní rozpočet

Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD

 Integrovaný regionální operační program 

(IROP)

Podpora obcím 



• DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

• DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci (70% max.400 tis. Kč) 

• DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově 

a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč) 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
(dotační tituly č. 1 - 3)



• DT č. 4 - Podpora obnovy drobných 

sakrálních staveb v obci (70%, max. 400 tis. Kč) 

• DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce 

místních komunikací (50%, max. 1 mil. Kč) 
vyhlášení v případě, že dojde k navýšení rozpočtu

(obce do 3 tis. obyvatel,  svazky obcí)

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
(dotační tituly č. 4 a 5)



Vyhlášení soutěže – 10. března  2015 – DMO 

Hodnocení krajských  kol – 2.5. – 30.6. 2015 

Celostátní hodnocení krajských vítězů – 30.8. -5.9. 2015

Vyhlášení celostátního  vítěze – 19. září 2015

Vesnice roku – 2015 



DOTAČNÍ TITULY MMR 

Název programu a 

podprogramu

Podávání 

žádostí

od - do

Charakteristika 

Příjemce dotace 
Finance 

(mil. Kč)

52 – odbor regionální politiky

Podpora obnovy a rozvoje 

venkova 

(pro dotační tituly č. 1 až 3)

1. 12. 

2014 - 16. 

2. 2015

Dotační titul (DT) č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; DT č. 

2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obci (70% max. 400 tis. Kč); DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí 

na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč); 

DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

(70%, max. 400 tis. Kč); DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce 

místních komunikací (50%, max. 1 mil. Kč) vyhlášení v případě, že 

dojde k navýšení rozpočtu

obce do 3. tis. obyvatel,  svazky obcí

80

52 -Odstraňování bariér 

v budovách domů s 

pečovatelskou službou 

a v budovách městských a 

obecních úřadů, Euroklíč

1. 12. 

2014 - 16. 

2. 2015

odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a 

v budovách s pečovatelskou službou náležících do 

komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst 

50% nákladů, Euroklíč až 100%

obce, nevládní neziskové organizace ČR

15

52 - Obnova obecního a 

krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2014

pro území, kde byl vyhlášen 

stav nebezpečí nebo nouzový 

stav

(dotační titul č. 1 pro 

Jihomoravský kraj)

8. 12. 

2014 - 23. 

1. 2015

pro část území Jihomoravského kraje (na základě usnesení vlády č. 

960/2014)

obce 90% uznatelných nákladů min. 100 tis. Kč, kraje 85 % 

uznatelných nákladů min. 100 tis. Kč.

8,264

52 - Obnova obecního a 

krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2015

pro území, kde nebyl vyhlášen 

stav nebezpečí nebo nouzový 

stav

2. POL. 

ROKU

obnova území; 

obce 70%, min. 100 tisíc; kraje 40%, min. 100 tisíc

obce, kraje

50
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DOTAČNÍ TITULY MMR 
54 - odbor cestovního 

ruchu

Národní program 

podpory cestovního 

ruchu 2014 - Cestování 

dostupné všem

5. 1. 2015 - 12. 2. 2015

50% uznatelných nákladů

podnikatelské subjekty (obchodní 

společnosti a fyzické osoby provozující 

živnost), obce (vyjma statutárních měst). 

55

84 - odbor politiky 

bydlení

Regenerace panelových 

sídlišť

8. 12. 2014 - 16. 2. 2015
70% nákladů; max. 4 mil.; 

obce
50

84 - Výstavby technické 

infrastruktury
8. 12. 2014 - 16. 2. 2015

50tisíc na 1 byt následně postavený na 

zasíťovaných pozemcích

obce

14

84 -

Výstavby 

podporova

ných bytů

DT č. 1 

Pečovatelsk

é byty a  DT 

č. 2 Vstupní 

byty

5. 1. 2015 - 13. 3. 2015

fyzické osoby podnikající nebo právnické 

osoby (včetně obcí), které mají sídlo nebo 

bydliště na území:
163

DT č. 3 

Komunitní 

dům 

seniorů

NEVYHLÁŠEN 0

84 - Opravy domovních 

olověných rozvodů
8. 12. 2014 - 16. 2. 2015

20 tis. na 1 bytovou jednotku

vlastníci domů bytová družstva
10
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Zacílení prostředků programů ESI fondů do specifických typů území

 podporující konkurenceschopnost 

 zajišťující vyrovnávání územních disparit 

V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se 

nejedná o plošnou alokaci prostředků podpory pro různé 

administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí. 

ÚZEMNÍ DIMENZE a IROP



Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby:

 integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD)

 projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“)  - zacílení 

územně, tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. 

bonifikací)

Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 (usnesení č. 681 a 682): 

 Národní dokument k územní dimenzi – aktualizace plánována k 

30. 6. 2015

 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014 - 2020 – dílčí aktualizace probíhá v 

březnu 2015 

ÚZEMNÍ DIMENZE



ÚZEMNÍ DIMENZE – TYPY ÚZEMÍ
Územní dimenze Typ území

Územní dimenze pro řešení 

sociální integrace 
Sociálně vyloučené lokality 

Územní dimenze pro řešení 

problémů v oblasti trhu 

práce a podnikání

Hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou 

nezaměstnaností 

Územní dimenze v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry 

Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry 

Územní dimenze řešící 

dopravní dostupnost 

Dopravní linie a koridory

Územní dimenze Zaměřená 

na oblast životní prostředí 
Specifická území v rámci životního prostředí 

Územní dimenze pro rozvoj 

měst a jejich zázemí

Rozvojová a urbánní území

Územní dimenze pro rozvoj 

venkova

Území pokryté MAS 

Jinak vymezená územní 

dimenze

Specifická území mimo výše uvedené (dle Politiky územního 

rozvoje ČR, dostupnosti internetu,…)



Celková alokace IROP 

142 mld. Kč (cca 20 % z celé alokaci pro ČR)

Financování 

• 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce) 

• 95 % EFRR a   5 %  MAS IS SCLLD  

• ex-post financování projektů po etapách

IROP – MOŽNOST FINANCOVÁNÍ ROZVOJE 

OBCÍ
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1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony… 

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 

života pro obyvatele regionů

3. Dobrá  správa území a zefektivnění institucí

4. Komunitně vedený místní rozvoj 

IROP – Prioritní Osy 



Alokace 378 mil. EUR  (8,2 % z IROP)

Budou podporovány aktivity identifikované 

ve strategiích komunitně vedeného místního 

rozvoje.

• Shoda s podporovanými aktivitami os 1 až 3 

IROP

• Projekty budou doporučovat MAS

• Režie a animace MAS

PRIORITNÍ OSA 4  IROP 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
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PRIORITNÍ OSA 4 IROP 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• Prioritní osa zaměřena na zlepšení kvality života 

a využití potenciálu na venkově

• Průřezová prioritní osa

• Budou podporovány projekty, které naplňují cíle 

SCLLD a jsou vybrané příslušnou MAS
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Standardizace MAS

 Nutnost pro čerpání z ESI fondů

 Provádí MZe

 Spuštěna od 24. 11. 2014, otevřena do května 2015

Vyhlášení výzev na překládání integrovaných strategií

 Podmínka: dokončení OP – předpoklad polovina roku 2015 

 Hodnocení: Kritéria MPIN + možná dodatečná kritéria ze strany 

ŘO (příloha výzvy)

MS 2014+

 Výzvy na ISg, nahrávání ISg a jejich hodnocení (formální + 

přijatelnost, obsahové)…

 Celý „životní cyklus“ strategií i projektů

MAS A KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ



PRIORITNÍ OSA 4 IROP 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu

• SPECIFICKÝ CÍL 4.2: Posílení kapacit 

komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS
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Příklad specifického cíle OP ve 

vazbě na územní dimenzi 

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Typ územní dimenze Územní dimenze pro rozvoj venkova

Aktivity SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy relevantní 

aktivity

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi – vybrané aktivity

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání – relevantní aktivity

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb 

a péče o zdraví – relevantní aktivity

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení – relevantní aktivity

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního a přírodního dědictví – relevantní aktivity 



Udržitelná doprava

• podpora veřejné dopravy a multimodality

(přestupní terminály pro veřejnou dopravu, P+R, 

K+R, B+R)

• aplikace moderních technologií v dopravě 

(telematika, informační a platební systémy)

• zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. 

nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

PRIORITNÍ OSA 1 IROP

KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY
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Udržitelná doprava – pokračování

• zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, 

cyklistické a pěší dopravy

• rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, 

cyklostezky, pruhy pro cyklisty)

• rozvoj zelené infrastruktury (doplňková 

aktivita)

PRIORITNÍ OSA 1 IROP 

KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

20



Sociální inkluze

Sociální služby

• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče

• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení 

deinstitucionalizované péče

• infrastruktura pro terénní, ambulantní a 

nízkokapacitní pobytové formy sociálních, 

zdravotních a návazných služeb

PRIORITNÍ OSA 2  IROP 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Sociální inkluze – pokračování

Sociální bydlení

• podpora pořízení bytů a bytových domů pro 

sociální bydlení

Infrastruktura komunitních center

• Podpora správních obvodů ORP se sociálně 

vyloučenou lokalitou s výjimkou území hl. m. Prahy.

PRIORITNÍ OSA 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Sociální podnikání

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení 

sociálních podniků na vymezeném území

PRIORITNÍ OSA 2  IROP 

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Zdravotnictví

• přístroje a nezbytné stavební úpravy pro vysoce 

specializovanou péči 

• modernizace infrastruktury návazné péče 

• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče

• doplňková zeleň v okolí budov a na budovách

PRIORITNÍ OSA 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Vzdělávání

• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

• výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných 

prostor pro výuku přírodovědných a technických 

oborů

• rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro 

rozvoj vybraných klíčových kompetencí

PRIORITNÍ OSA 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Vzdělávání – pokračování

• úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP

• rozvoj vnitřní konektivity škol a školských 

zařízení, připojení k internetu

• výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ

• doplňková zeleň v okolí budov

PRIORITNÍ OSA 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ
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Kulturní  a přírodní dědictví 

Revitalizace vybraných nemovitých 

památek

• národní kulturní památky, památky zapsané 

v Seznamu UNESCO a na seznamu 

kandidátů

• kulturní památky ve vesnické a městské 

památkové rezervaci

PRIORITNÍ OSA 3  IROP 

DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
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Kulturní  a přírodní dědictví -

pokračování

Revitalizace přírodního dědictví

• revitalizace parků a zahrad u 

podporovaných typů památek 

• návštěvnická veřejná infrastruktura pro 

zpřístupnění přírodního dědictví

PRIORITNÍ OSA 3 IROP 

DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
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Kulturní  a přírodní dědictví -

pokračování

Podpora vybraných muzeí a knihoven

• zlepšení podmínek pro uchování a 

zefektivnění správy sbírek a mobiliárních 

fondů

• digitalizace a zpřístupnění pro kulturní a 

kreativní průmysly

PRIORITNÍ OSA 3

DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
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SCHVALOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REALIZACE IROP 

• Schválení programu –1. polovina roku 2015

• První výzvy – 2. polovina roku 2015
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Dotační možnosti obcí 

Děkuji za pozornost 

vlkjos@mmr.cz
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