IROP 2014–2020

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Prioritní osa 1 – KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY
SILNICE: Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Alokace 945,1 mil. EUR (20,4 %)
• rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných silnic II. a výjimečně III. tříd včetně budování obchvatů

UDRŽITELNÁ DOPRAVA: Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Alokace 472,5 mil. EUR (10,2 %)
•
•
•
•

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
rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro cyklisty), zvýšení bezpečnosti dopravy

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Alokace 150,6 mil. EUR (3,3 %)
• podpora složek IZS (modernizace stanic, technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí)
• modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS

Prioritní osa 2 – ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ
SOCIÁLNÍ INKLUZE: Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Alokace 337,8 mil. EUR (7,3 %)
• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče a pro dosažení deinstitucionalizované péče
• infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb
• podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, infrastruktura komunitních center

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ: Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Alokace 25,6 mil. EUR (0,6 %)
• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území

ZDRAVOTNICTVÍ: Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Alokace 283,5 mil. EUR (6,1 %)
• pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (onkogynekologická a perinatologická síť)
• modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav
• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče
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VZDĚLÁVÁNÍ: Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Alokace 472,5 mil. EUR (10,2 %)
• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí
• výstavba, rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
• úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP, rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ: Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Alokace 622,8 mil. EUR (13,5 %)
• snižování spotřeby energie v bytových domech (budovy se 4 a více byty) - zateplení, výměna oken a dveří, instalace
systémů řízeného větrání, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, výměna rozvodů tepla a vody,
kondenzační kotle, systémy měření a regulace otopné soustavy

Prioritní osa 3 – DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ: Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví
Alokace 425,3 mil. EUR (9,2 %)
• revitalizace vybraných nemovitých památek - národní kulturní památky, památky zapsané v Seznamu UNESCO a
na seznamu kandidátů, kulturní památky ve vesnické a městské památkové rezervaci
• revitalizace přírodního dědictví - revitalizace parků a zahrad u podporovaných typů památek, návštěvnická veřejná
infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví
• podpora vybraných muzeí a knihoven - zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních
fondů, digitalizace a zpřístupnění pro kulturní a kreativní průmysly

E-GOVERNMENT: Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím
rozvoje využití a kvality systémů IKT
Alokace 282,1 mil. EUR (6,9 %)
• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend
(např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement)
• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat), modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické
potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE: Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Alokace 94,5 mil. EUR (2,0 %)
• pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií

Prioritní osa 4 – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
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
Alokace 378,0 mil. EUR (8,2 %)
• budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích MAS
• podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami os 1 až 3 IROP (SC 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1)
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