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IROP 2014 - 2020

• Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj
• Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld. Kč 

- z toho cca 31% pro obce a jejich organizace
• Kofinancování:  až 85 % z EFRR a 15 % (příjemce +  

státní rozpočet – dle pravidel spolufinancování)                  

- projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet

• Projekty realizované prostřednictvím CLLD: 95 % 
EFRR + 5 % příjemce



ŘÍDICÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ 
SUBJEKTY

Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekty:

• Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) 
Regionální pobočky CRR v krajských městech 
= 13 územních pracovišť a pražská centrála; www.crr.cz
• Vybraná města, která jsou nositeli integrovaných 

územních investic (ITI)

První výzvy IROP byly vyhlášeny 31. července 2015

www.dotaceEU.cz/IROP



HODNOCENÍ IROP ZA ROK 2016

• Vyhlášeno v 67 výzvách 71% alokace 
programu v objemu 88,68 mld. Kč. 

• Předloženo 3147 projektů za 50 mld. Kč. 
• Schváleno 952 projektů za 15 mld. Kč. 
• Do SŽoP zahrnuto 121 mil. Kč. 
• Schválené všechny městské IN strategie a 34 SCLLD.
• Počet schválených strategií po jednání Velké komise 

za všechny ŘO 45



INTEGROVANÉ NÁSTROJE
• Integrované územní investice (ITI)
Praha, Brno, Plzeň Ostrava, Hradecko-pardubické aglomerace, Ústecko-chomutovská 
aglomerace, Olomouc
(podpora aktivit ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1)

• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Zlín, Liberecko-jablonecká aglomerace, Mladá 
Boleslav
(podpora aktivit ze SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1)

• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Místní akční skupiny – 180 MAS, předloženo 179 strategií k hodnocení, jejich území tvoří 
obce s méně než 25 tis. obyvateli.
(podpora aktivity ze SC: 1.2, 1.3 (aktivity – stanice IZS, pořízení specializované 
techniky),2.1,2.2, 2.3 (deinstitucionalizace psychiatrické
péče), 2.4, 3.1 a 3.3)

Alokace celkem: 28,7 % alokace IROP (1,33 mld. EUR) – ITI 14,1 %, IPRÚ 6,29 %, 
CLLD 8,39 % 





INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE

• Schváleny všechny integrované strategie ITI
• Ve všech aglomeracích ITI vyhlášeny již první výzvy 

nositele a ZS ITI (aktivity – např. veřejná doprava, 
předškolní vzdělávání, sociální služby/bydlení, soc. 
podnikání, silnice II. a III. třídy, kulturní památky)

• Ke dni 3.3.2017 schváleno celkem 58 výzev z 93
• Vyhlášeno 34 výzev nositelů a 21 výzev ZS ITI
• Výzvy dostupné na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovan
e-vyzvy/Integrovane-vyzvy-ITI



INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ

• Schváleny všechny integrované strategie IPRÚ
• Ve všech aglomeracích IPRÚ vyhlášeny již první výzvy 

nositele (aktivity – např. veřejná doprava, předškolní 
vzdělávání)

• Ke dni 3.3.2017 schváleno celkem 22 výzev z 37
• Vyhlášeno 11 výzev nositelů IPRÚ
• Výzvy dostupné na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovan
e-vyzvy/Integrovane-vyzvy-IPRU



KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

• Počet schválených strategií v IROP 64
• Počet schválených strategií za všechny ŘO 56
• Vyhlášeny již první výzvy MAS:

– MAS Sokolovsko
– MAS 21
– MAS Regionu Poodří

Informace k výzvám dostupné na:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovan
e-vyzvy/Integrovane-vyzvy-MAS



HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD 
STAV K 17.2.2017



MOŽNOSTI PRO OBCE

1. Předložit projekt do výzvy pro individuální projekty –
tam, kde je obec oprávněným příjemcem

2. Předložit projekt do výzvy pro integrované projekty
– výzvy ITI/IPRÚ
– výzvy MAS



INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v 
daném specifickém cíli (způsobilost výdajů, územní zaměření, 
typů příjemců, veřejné podpory, veřejných zakázek apod.)

• Zároveň je nezbytný soulad s danou integrovanou strategií
• Žadatel, který chce realizovat projekt v rámci integrované 

strategie, musí konzultovat svůj projektový záměr před jeho 
podáním s nositelem příslušné integrované strategie – získat 
vyjádření Řídicího výboru nositele v případě ITI/IPRÚ

• Postupy v realizaci stejné jako u individuálních projektů
• Výjimka: spolu s oznámením o změně v projektu bude příjemce 

dokládat vyjádření nositele ITI i ZS ITI, resp. MAS v případě 
projektů CLLD



1. Výzva ŘO IROP na podporu integrovaných projektů

2. Výzva nositele IN k předkládání projektových záměrů

3. Zpracování projektového záměru žadatelem

4. Projednání projektového záměru v pracovní skupině ŘV 
ITI/IPRÚ

5. Vyjádření ŘV ITI/IPRÚ o souladu – nesouladu 
projektového záměru s integrovanou strategií

6. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ žadatelem

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI/IPRÚ - I



IPRÚ

1. Zpracování žádosti o podporu v MS 2014+

2. Hodnocení žádosti o podporu na CRR

3. ŘO IROP vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ITI 

1. Vyhlášení výzvy ZS ITI k předkládání žádostí o podporu

2. Zpracování žádosti o podporu v MS 2014+

3. Hodnocení žádosti o podporu na ZS ITI

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektů na CRR

5. ŘO IROP vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace

INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI/IPRÚ - II



CLLD

1. ŘO IROP vyhlásí průběžnou výzvu pro SC 4.1 na 
předkládání projektů v rámci SCLLD

2. Vyhlášení výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

3. Zpracování žádosti o podporu v MS 2014+

4. Hodnocení žádosti o podporu MAS

5. Závěrečné ověření způsobilosti projektů na CRR

6. ŘO IROP vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace



STRUKTURA IROP



VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP VHODNÉ PRO 
OBCE

Číslo 
výzvy Vyhlášené výzvy IROP Celková alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

2. Územní plány 0,600 7/2015

3. Regulační plány 0,200 9/2015

6. Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 2,000 9/2015

9. Územní studie 0,450 10/2015

13. Revitalizace vybraných památek - uzavřeno 3,529 11/2015

14. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – uzavřeno 1,140 12/2015

15.
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v sociálně 
vyloučených lokalitách – uzavřeno 

1,700 12/2015

16. Energetické úspory v bytových domech – uzavřeno 4,500 12/2015

18. Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – uzavřeno 0,570 12/2015

19. Technika pro IZS – uzavřeno 1,750 12/2015

20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla – uzavřeno 1,350 1/2016

21. Muzea – uzavřeno 2,488 2/2016

22. Telematika pro veřejnou dopravu – uzavřeno 0,205 2/2016

24. Výstavba a modernizace přestupních terminálů – uzavřeno 1,280 3/2016



VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP VHODNÉ PRO 
OBCE

Číslo 
výzvy Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

26. eGovernment I. 3,012 3/2016

28. SIKSI II 1,033 4/2016

29. Rozvoj sociálních služeb – uzavřeno 0,317 4/2016

30.
Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách –
uzavřeno

0,741 4/2016

31. Zvýšení kvality návazné péče - uzavřeno 5,011 5/2016

32. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - uzavřeno 0,462 5/2016

33.
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v sociálně 
vyloučených lokalitách - uzavřeno

1,078 5/2016

34. Sociální bydlení - uzavřeno 0,320 6/2016

35. Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách- uzavřeno 0,747 6/2016

36. Stanice Integrovaného záchranného systému 2,094 6/2016

37. Energetické úspory v bytových domech II 8,750 7/2016

38. Rozvoj infrastruktury komunitních center– uzavřeno 0,141 7/2016

39.
Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených 
lokalitách – uzavřeno

0,329 7/2016

40. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ 0,987 7/2016



VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP VHODNÉ PRO 
OBCE

Číslo 
výzvy Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

41.
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví – integrované projekty IPRÚ

0,592 7/2016

42. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI 4,585 8/2016

45. Dokumenty územního rozvoje – komunitně vedený místní rozvoj 0,100 8/2016

46. Infrastruktura základních škol – uzavřeno 0,647 8/2016

47.
Infrastruktura základních škol v sociálně vyloučených lokalitách -
uzavřeno

1,511 8/2016

48. Kulturní dědictví – integrované projekty ITI 1,348 8/2016

49. Deinstitucionalizace sociálních služeb 1,529 8/2016

50. Udržitelná doprava – integrované projekty ITI 6,955 9/2016

51. Udržitelná doprava  – integrované projekty IPRÚ 2,980 9/2016

52. Revitalizace vybraných památek II 1,825 9/2016

53. Udržitelná doprava – komunitně vedený místní rozvoj 1,700 9/2016



VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP VHODNÉ PRO 
OBCE

Číslo 
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP
Celková alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

54. Deinstitucionalizace psychiatrické péče 2,000 9/2016

55. Komunitně vedený místní rozvoj - kulturní dědictví 0,450 10/2016

56. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 0,177 10/2016

57. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 0,415 10/2016

58. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) 0,629 10/2016

59. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) 0,396 10/2016



VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP VHODNÉ PRO 
OBCE

Číslo 
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP
Celková alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

60. Sociální infrastruktura (ITI) 1,414 11/2016

61. Sociální infrastruktura (IPRÚ) 0,999 11/2016

62. Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura 2,000 11/2016

66. Regionální vzdělávání (ITI) 4,197 12/2016

67. Regionální vzdělávání (IPRÚ) 1,184 12/2016



HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

Výzvy v roce 2017, kde mohou být příjemci obce

Číslo 
výzvy SC Vyhlášené výzvy IROP

Celková 
alokace 

v mld. Kč
Vyhlášení

Plánované datum 
ukončení příjmu 

žádostí o podporu

68 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání 1,900 Vyhlášeno 10/2022

69 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj - řešení rizik 0,475 Vyhlášeno 10/2022

70 1.1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II. 10,395 Vyhlášeno 12/2018

71 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj  - zdravotnictví 0,190 03/2017

72 1.2 Cyklodoprava II.* 0,250 04/2017

73 2.1 Sociální bydlení II. 0,600 04/2017

74 2.1 Sociální bydlení (SVL) II. 1,400 04/2017

75 2.1 Polyfunkční komunitní centra 0,140 04/2017

76 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.* 0,558 04/2017

77 2.1 Polyfunkční komunitní centra (IPRÚ) 0,190 05/2017

78 2.3 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. 0,425 05/2017

79 3.1 Muzea II. 0,900 08/2017

80 2.5 Energetické úspory v bytových domech III. 11,086 12/2017



HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

• HMG bude ovlivněn výsledky ukončených výzev 2016

• ŘO IROP plánuje v roce 2017 vyhlásit výzvy pro zbývající 
aktivity SC IROP (nevyhlášené nebo neplánované v roce 
2015 a 2016)

• Rovněž budou vyhlášeny tzv. opakované výzvy



NAVÝŠENÉ UKONČENÉ KOLOVÉ VÝZVY

Navyšování kolových výzev v případě vysokého zájmu žadatelů a 
přebytku kvalitních projektů – rychlejší čerpání a možnost schválit 
projekty bez dohodnocení všech projektů registrovaných ve výzvě

– dopad na HMG výzev 2017 – některé plánované výzvy 
nebudou vyhlášeny nebo jejich alokace bude snížena o 
navýšení výzev v roce 2016

11. VÝZVA – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (SVL)
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 1 MIL. KČ EFRR

13. VÝZVA – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 248 MIL. KČ EFRR

15. VÝZVA – PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL)
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 276 MIL. KČ EFRR

18. VÝZVA – BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLOSTEZKY
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 583 MIL. KČ EFRR



NAVÝŠENÉ UKONČENÉ KOLOVÉ VÝZVY

20. VÝZVA – BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLOSTEZKY
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 595 MIL. KČ EFRR

20. VÝZVA – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 595 MIL. KČ EFRR

29. VÝZVA – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 37 MIL. KČ EFRR

30. VÝZVA – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 414 MIL. KČ EFRR

38. VÝZVA – ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 105 MIL. KČ EFRR

39. VÝZVA – ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER V SVL
– NAVÝŠENÍ VÝZVY O 185 MIL. KČ EFRR



INFORMOVÁNÍ ŽADATELŮ
V ROCE 2016 ZA ŘO IROP A CRR ČR

ŘO IROP v roce 2016 zrealizoval:
• celkem 26 centrálních seminářů k výzvám s celkovou účastí 

2 200 účastníků 

• 3 semináře k Integrovaným nástrojům ( pro nositele IPRÚ a ITI a ZS 
ITI) s celkovou účastí 106 účastníků

• na konferencích bylo informováno přes 4 000 potenciálních žadatelů

CRR uskutečnilo:
• celkem 148 regionálních seminářů s celkovou účastí 4 470 účastníků.



INFORMOVÁNÍ ŽADATELŮ
V ROCE 2016 ZA ŘO IROP A CRR ČR

• Zpravodaj IROP
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Zpravodaj-
IROP (vydána 4 čísla)

• CRR - Newsletter CRR byl vydán 3x v tištěné formě, v počtu 7000 
výtisků. Distribuován v rámci CRR  a na seminářích 

e-newsletter
http://www.crr.cz/cs/media/publikace/



PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1- INFRASTRUKTURA

• SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T

• SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

• SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof



PRIORITNÍ OSA 1

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T
• Výzva: Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II.
• Alokace: cca 10 mld. Kč
• Podporované aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba 

vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T
• Příjemci : Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.



PRIORITNÍ OSA 1
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

• Výzva: Cyklodoprava II.

• Alokace: 250 mil. Kč

• Podporované aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba 
komunikací pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury

• Příjemci: Kraje, obce,  dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji,  organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,  organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí.



PRIORITNÍ OSA 1
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
• Výzva: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

• Alokace: 558 mil. Kč

• Podporované aktivity: Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů 
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu

• Příjemci: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících.



PRIORITNÍ OSA 2
PRIORITNÍ OSA 2- LIDÉ
• SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi
• SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
• SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování 

zdravotních služeb a  péče o zdraví
• SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení
• SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení



PRIORITNÍ OSA 2

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi

• Výzva: Sociální bydlení (SVL) II.

• Alokace: 2 mld. Kč

• Podporované aktivity: Pořízení bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

• Příjemci: Obce, NNO, církve, církevní organizace.



PRIORITNÍ OSA 2
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi

• Výzva: Polyfunkční komunitní centra

• Alokace: 140 mil. Kč
• Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení 

vybavení a venkovní úpravy komunitních center

• Příjemci: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, 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.



PRIORITNÍ OSA 2

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi

• Výzva: Polyfunkční komunitní centra (IPRÚ)

• Alokace: 190 mil. Kč
• Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení 

vybavení a venkovní úpravy komunitních center

• Příjemci: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, 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.



PRIORITNÍ OSA 2
SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v bytových domech 

• Výzva: Energetické úspory v bytových domech III.

• Alokace: 11 mld. Kč
• Podporované aktivity: Energeticky úsporná opatření na 

obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla

• Příjemci: V případě dotace: vlastníci bytových domů a 
společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob 
nepodnikajících. V případě finančního nástroje: vlastníci 
bytových domů a společenství vlastníků jednotek, správce 
fondu fondů/správce finančního nástroje



PRIORITNÍ OSA 3

PRIORITNÍ OSA 3- INSTITUCE

• SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a  
rozvoje kulturního dědictví

• SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů

• SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje



PRIORITNÍ OSA 3
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního a přírodního dědictví 

• Výzva: Muzea II.
• Alokace: 900 mil. Kč 
• Podporované aktivity: Zefektivnění ochrany a využívání 

sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

• Příjemci: Muzea splňující následující podmínky:                                              
- jsou zřizována státem nebo krajem                                                   -
spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 



PRIORITNÍ OSA 4

PRIORITNÍ OSA 4 - KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ 
ROZVOJ
• SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 

rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu

• SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS



PRIORITNÍ OSA 4
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu
• Výzva: Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání 
• Alokace: 1,9 mld. Kč 
• Podporované aktivity: Podpora vzdělávání dětí v předškolním věku, 

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků  a 
rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění 
rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, zajištění vnitřní 
konektivity škole a připojení k internetu. Stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího 
vzdělávání

• Příjemci: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, 
kategorie příjemců vychází z jednotlivých SC IROP



PRIORITNÍ OSA 4
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu
• Výzva: Komunitně vedený místní rozvoj - řešení rizik 
• Alokace: 475 mil. Kč
• Podporované aktivity: Stavební úpravy stanice základních složky 

IZS ve stávající dislokaci, výstavba nových garážových prostor, 
pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické 
energie pro nouzový provoz stanice, vybudování stanice základní 
složky IZS se změnou její dislokace na místo pro zajištění rychlého 
výjezdu složek. Podpořena bude stavba a její vybavení, bude uvedena 
úprava vnějších prostor. Pořízení odpovídající techniky a věcných 
prostředků pro konkrétní území

• Příjemci: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území 
MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých SC IROP



PRIORITNÍ OSA 4
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu

• Výzva: Komunitně vedený místní rozvoj - zdravotnictví 
• Alokace: 190 mil. Kč 
• Podporované aktivity: Vybavení mobilních týmů, zřizování 

nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené 
ambulance. Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro 
poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví

• Příjemci: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území 
MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých SC IROP



POBOČKY  CRR ČR



DALŠÍ INFORMACE NA
www.dotaceeu.cz/irop



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Řídicí orgán IROP

E-mail: irop@mmr.cz


