Programové období 2014-2020
a dotační možnosti EU pro obce.
IROP jako možnost podpory rozvoje obcí
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Představení priorit programu, podporovaných aktivit
a alokací na jednotlivé specifické cíle

Globální cíl IROP:
• zajistit vyvážený rozvoj území,
• zlepšit veřejné služby a veřejnou správu
pro zvýšení konkurenceschopnosti,
• zajištění udržitelného rozvoje v obcích,
městech a regionech.

• pro všechny regiony v ČR kromě Prahy
(kromě eGovernmentu - specifický cíl 3.2)
• 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc
• financování pouze z EFRR
• návaznost na 9 tematických cílů EU
• Navazuje na ROPy a IOP, nicméně není
kopií podporovaných aktivit z období 20072013

PO 1

PO 3

1,568 mld.

0,801 mld.
EUR

Specifický cíl 1.2

EUR

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifícký cíl 1.3
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

ALOKACE

Specifický cíl 3.1
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

Specifický cíl 3.2
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

Specifícký cíl 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

4,641
mld. EUR

Specifický cíl 2.1

PO 4
390 mil. EUR

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání

PO 5
139 mil. EUR

Specifícký cíl 2.3
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a
péče o zdraví

Specifický cíl 2.5
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 5

Specifický cíl 2.4
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

Specifický cíl 5.1
Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Prioritní osa 4

Specifický cíl 2.2

PO 2
1,742 mld.
EUR

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Technická pomoc

Prioritní osa 2

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

IROP

Prioritní osa 3

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

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí

Prioritní osa 1

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

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

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, územně plánovací dokumentace

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
- Alokace 390 mil. EUR
- Posílení CLLD, provozní a animační náklady

IROP – alokace na jednotlivé SC
Název prioritní osy/specifického cíle

Alokace + tematické rozdělení

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

1,56 mld. EUR (cca 35 %)

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 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů
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 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a
kvality systémů IKT
SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

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

Silnice: 945 mil. EUR
Doprava: 473 mil. EUR
IZS: 151 mil. EUR

1,8 mld. EUR (cca 39 %)
Sociální inkluze: 338 mil. EUR
Sociální podnikání: 26 mil. EUR
Zdravotnictví: 284 mil. EUR
Regionální vzdělávání: 473 mil. EUR
Snížení spotřeby energií: 623 mil. EUR

789 mil. EUR (17 %)
Kulturní dědictví: 425 mil. EUR
eGovernment: 330 mil. EUR
Územně-plánovací dokumentace: 46,4 mil.
EUR

304 mil. EUR (8 %)

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Silnice – 945 mil. EUR
• Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a
budování obchvatů. Silnice II. a výjimečně i III. třídy.
– Nutná vazba na TEN-T.

• Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a
zajištěné národní zdroje financování.
Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obcí se netýká

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Doprava - 473 mil. EUR
•
•
•
•

přestupní terminály pro veřejnou dopravu
aplikace moderních technologií v dopravě
nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší
dopravy
• rozvoj cyklodopravy a rozvoj zelené infrastruktury
Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné
linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující
dopravní obslužnost

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Doprava - 473 mil. EUR
• projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020;
• projekt ve městě nad 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou
projektovou fiší, resp. s Plánem udržitelné městské mobility (SUMP)
• projekt ve městě do 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou
projektovou fiší;
• projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí;
• vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace;
• vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu musí splňovat Euro 6;
• projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti;
• projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR
pro léta 2013 – 2020.

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR
• modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich
odolnosti při mimořádné události (např. směřující
k energetické soběstačnosti stanic) – 43 % alokace
• technika a prostředky pro řešení mimořádných
událostí – 36 % alokace
• modernizace výcvikových zařízení a trenažerů –
21 % alokace

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Integrovaný záchranný systém – pokračování
Pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci
negativních jevů (sucha, přívalové deště, mráz,
orkány, havárie nebezpečných látek apod.).
Příjemci: základní složky IZS (HZS, PČR, ZZS), obce, které
zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů
kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně);
organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Projekt musí být v souladu s
• Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do r. 2030;
• Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR;
• dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních
složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v
období 2014 – 2020“ respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti
základních složek integrovaného záchranného systému –
Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období
2014 – 2020“ podle příjemce

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Sociální inkluze – 338 mil. EUR
• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení
deinstitucionalizované péče
• infrastruktura komunitních center
Příjemci: nestátní neziskové organizace, 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, příjemci podpory určené na sociální
bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve, církevní
organizace

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Sociální inkluze – pokračování
• pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení
• podpora na celém území ČR bez Prahy
• nebudou podporovány ubytovny, substandardní a
segregované bydlení
Příjemci: municipální a neziskový sektor – ne podnikatelský sektor

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Parametry sociálního bydlení v IROP:
• splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy
určenými pro výstavbu budov pro bydlení,
• sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním
vybavením bez dalšího zařízení nábytkem,
• sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským
vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
• v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,
• je určeno osobám z cílových skupin, podpora nevede k segregaci osob
z cílových skupin,
• pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený
limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

• projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování
2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb
2014-2020;
• projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního
začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb;
• projekt deinstitucionalizace má transformační plán;
• projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v
ekonomicky aktivním (produktivním) věku;
• projekt splňuje parametry sociálního bydlení;

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Sociální podnikání – 26 mil. EUR
• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních
podniků na vymezeném území
• návaznost na aktivity OP Zaměstnanost
– zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti soc.
podniků;
– vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových
podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání

Příjemci: OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí, nestátní neziskové organizace

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
– Sociální prospěch
• podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 %
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových skupin,
• vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení
pracovníků do rozhodování.

– Ekonomický prospěch
• zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku.

– Environmentální a místní prospěch
• uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně
místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty.

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Vzdělávání - 473 mil. EUR
• Předškolní vzdělávání - vč. jeslí a dětských skupin
– rozšíření kapacit, výstavba jen v odůvodněných případech
– stavební úpravy, pořízení vybavení, související úpravy venkovního
prostranství
– podpora sociální inkluze

• Základní školy
– rozšiřování kapacit, výstavba jen v odůvodněných případech
– stavební úpravy a pořízení vybavení jazykových učeben, laboratoří,
dílen, odborných učeben
– podpora sociální inkluze - úpravy budov a učeben, pořízení vybavení
– rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení
k internetu

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Vzdělávání – pokračování
• nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu,
praktické školy a třídy pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami
• soulad projektu s akčními plány rozvoje vzdělávání

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR
• 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 rozvodů tepla a vody
• Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství
vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Kulturní dědictví – 425 mil. EUR
• Revitalizace, zatraktivnění a zabezpečení
• památek na Seznamu světového dědictví UNESCO a památek
zařazených mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu
• národních kulturních památek
• památek uvedených v indikativním seznamu kandidátů na
zápis mezi NKP (stav k 1. 1. 2014)
Příjemci: vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem
hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických
osob nepodnikajících

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

eGovernment – 330 mil. EUR
• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění
úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např.
eCulture, eHealth) -nové funkcionality IS
• modernizace informačních a komunikačních systémů pro
specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS
• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)
• podmínka: soulad se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR 2014+
Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní organizace

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Územně plánovací dokumentace – 46,4 mil. EUR
• Pořízení územních plánů
• Pořízení regulačních plánů nenahrazujících územní
rozhodnutí - pouze regulační plány, vytvářené z vlastního
podnětu obce
• Územní studie – zaměřené na:
•
•
•
•

veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T
veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E
veřejná prostranství
řešení krajiny ve vazbě na TEN-G, Strategii EU pro přizpůsobení
se změně klimatu, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu
o krajině

• Příjemci: obce s rozšířenou působností, kraje

PRIORITNÍ OSA 4
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Komunitně vedený místní rozvoj - 390 mil. EUR
• podporovány aktivity identifikované ve strategiích
komunitně vedeného místního rozvoje
• Podporovány aktivity z IROP mohou být ze SC: 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
• projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají
stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních
osách a není možné podporovat jiné projekty, než umožňují
tyto prioritní osy.

PRIORITNÍ OSA 4
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Komunitně vedený místní rozvoj – detaily
•
•
•

•
•
•

Z prioritní osy 4 je financován provoz a animace MAS s předpokládanou
alokací 1,85 % programu.
Cílem CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění
dlouhodobě udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s
periferní a stabilizovanou typologií a venkovskými rozvojovými centry.
MAS vypracuje integrovanou strategii, která může být v souladu se
zaměřením a cíli IROP. Strategie a jednotlivé projekty, které budou na
jejím základě realizovány, mohou být financovány i z jiných prostředků
než pouze z evropských fondů.
Výhodou realizace integrovaných projektů prostřednictvím CLLD je
v případě IROP možnost spolufinancování z EFRR až do 95 % a výběr
projektů na místní úrovni.
V současnosti probíhá proces standardizace místních akčních skupin.
ŘO IROP předpokládá realizaci přibližně 180 strategií.

IROP – harmonogram výzev 2015
Alokace plánové výzvy (podpora)

Číslo
výzv Název výzvy
y
a

b

Specifický cíl

Druh
výzvy

e

i

1

1.1 Zvýšení regionální mobility
Vybrané úseky prostřednictvím modernizace a
silnic II. a III. rozvoje sítí regionální silniční
třídy
infrastruktury navazující na síť
TEN-T

2

3

Regulační
plány

4

5

6

7

Plánovan
Plánované é datum
Z toho
datum
ukončení
Celková
Z toho
národní
vyhlášení
příjmu
alokace příspěvek Unie
spolufinancov
výzvy
žádostí o
(CZK)
(CZK)
ání (CZK)
podporu
j
k
l
n
q

Podporované aktivity

r

10 395 692
450

1 834 533
962

07/2015

03/2017

Rekonstrukce, modernizace a výstavba
vybraných úseků silnic II. a III. tříd s napojením
na TEN-T

3.3 Podpora pořizování a
průběž 630 000
Územní plány uplatňování dokumentů územního
ná
000
rozvoje

535 500 000

94 500 000

07/2015

03/2017

Pořízení územních plánů a změn územních
plánů

3.3 Podpora pořizování a
průběž 450 000
uplatňování dokumentů územního
ná
000
rozvoje

382 500 000

67 500 000

09/2015

03/2017

Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících
územní rozhodnutí

400 000 000

70 588 235

09/2015

06/2017

Podpora úplného elektronického podání.

průběž 1 480 000
1 216 807 300 263 192 700 09/2015
ná
000

12/2017

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v
oblastech onkogynekologie a perinatologie

průběž 2 000 000
1 900 000 000 100 000 000 09/2015
ná
000

11/2020

Provozní a animační výdaje

2 000 000
1 700 000 000 300 000 000 09/2015
000

03/2016

Deinstitucionalizace sociálních služeb za
účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce

Aktivity
3.2 Zvyšování efektivity a
vedoucí
transparentnosti veřejné správy
k úplnému
prostřednictvím rozvoje využití a
elektronickém
kvality systémů IKT
u podání
Vysoce
specializovaná
péče v
2.3: Rozvoj infrastruktury pro
oblastech
poskytování zdravotních služeb a
onkogynekolo péče o zdraví
gie a
perinatologie
4.2 Posílení kapacit komunitně
Provozní a
vedeného místního rozvoje za
animační
účelem zlepšení řídících a
výdaje
administrativních schopností MAS
Deinstitucional
izace
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
sociálních
služeb vedoucí k sociální inkluzi
služeb (včetně
SVL)

průběž 12 230
ná
226 412

průběž 470 588
ná
235

kolová
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Alokace plánové výzvy (podpora)

Číslo
výzv Název výzvy
y
a

b

8

Technická
pomoc

9

Územní
studie

10

11

12

Specifický cíl

Druh
výzvy

e

i

Plánovan
Plánované é datum
Z toho
datum
ukončení
Celková
Z toho
národní
vyhlášení
příjmu
alokace příspěvek Unie
spolufinancov
výzvy
žádostí o
(CZK)
(CZK)
ání (CZK)
podporu
j
k
l
n
q

5.1 Zajištění kvalitního řízení a průbě 4 493
3 819 057
implementace programu
žná 009 109 743

3.3 Podpora pořizování a
uplatňování dokumentů
územního rozvoje
2.2 Vznik nových a rozvoj
Sociální
existujících podnikatelských
podnikání
aktivit v oblasti sociálního
pro SVL
podnikání
2.2 Vznik nových a rozvoj
Sociální
existujících podnikatelských
podnikání
aktivit v oblasti sociálního
podnikání
3.2 Zvyšování efektivity a
Kyberbezpeč transparentnosti veřejné
nost
správy prostřednictvím rozvoje
využití a kvality systémů IKT

673 951 366 09/2015

průbě 235 200
199 920 000 35 280 000 10/2015
žná 000

Podporované aktivity

r

Řízení, kontrola, zabezpečení činnosti
03/2023 implementační struktury, publicita,
vzdělávání, evaluace
03/2017 Pořízení územních studií

kolová

155 294
132 000 000 23 294 118 10/2015
118

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou
02/2016 působností, na jejichž území se nachází
sociálně vyloučená lokalita

kolová

103 529
88 000 000
412

15 529 412 10/2015

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou
02/2016 působností, na jejichž území se nenachází
sociálně vyloučená lokalita

211 764 706 10/2015

Priojekty zaměřené na ochranu
05/2017 informačních a komunikačních technologií
veřejné správy včetně její infrastruktury.

průbě 1 411
1 200 000
žná 764 706 000

13

Revitalizace 3.1: Zefektivnění prezentace,
3 529
3 000 000
vybraných
posílení ochrany a rozvoje
kolová
411 765 000
památek
kulturního a přírodního dědictví

14

Infrastruktura
2.4 Zvýšení kvality a
pro
1 146
dostupnosti infrastruktury pro kolová
974 596 169 171 987 559 11/2015
předškolní
583 729
vzdělávání a celoživotní učení
vzdělávání

529 411 765 11/2015

Revitalizace a zatraktivnění
- památek zapsaných na Seznam
světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní
seznam světového dědictví UNESCO,
03/2016
- národních kulturních památek k 1.1.2014,
- památek evidovaných v Indikativním
seznamu národních kulturních památek k
1.1.2014
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 03/2016 podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol
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Název výzvy

Specifický cíl

b

e
1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
rozvoje sítí regionální silniční
infratruktury navazující na síť TEN-T
1.1: Zvýšení regionální mobility
ITI - Vybrané úseky silnic II. a III.
prostřednictvím modernizace a
třídy
rozvoje sítí regionální silniční
infratruktury navazující na síť TEN-T
1.1: Zvýšení regionální mobility
IPRÚ - Vybrané úseky silnic II. a III. prostřednictvím modernizace a
třídy
rozvoje sítí regionální silniční
infratruktury navazující na síť TEN-T
Výstavba a modernizace
1.2: Zvýšení podílu udržitelných
přestupních terminálů
forem dopravy
1.2: Zvýšení podílu udržitelných
Telematika
forem dopravy
Podpora nízkoemisnich a
1.2: Zvýšení podílu udržitelných
bezemisnich vozidel
forem dopravy

ITI - specifický cíl 1.2 IROP

1.2: Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

IPRÚ - specifický cíl 1.2 IROP

1.2: Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

Modernizace vzdělávacích a
výcvikových středisek pro základní
Zajištění adekvátní odolnosti s
důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům
Rozvoj infrastruktury komunitních
center

Druh
výzvy

i

Základní plánované údaje o výzvě
Alokace plánové výzvy (podpora)
Plánova
né
Plánovan
datum
é datum
zahájení
Celková alokace Z toho příspěvek
vyhlášení
příjmu
(CZK)
Unie (CZK)
výzvy
žádostí o
podporu
j

k

n

o

Zacílení výzvy
Plánovan
é datum
ukončení
příjmu
žádostí o
podporu

Podporované aktivity

q

r

průběžná 10 395 692 450

10 395 692 450

11/2016

11/2016

12/2018

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T

průběžná 4 586 334 921

3 898 384 683

03/2016

03/2016

06/2023

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T

průběžná 1 528 778 318

1 299 461 570

03/2016

03/2016

06/2023

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T

kolová

561 000 000

476 850 000

03/2016

03/2016

07/2016

kolová

250 000 000

250 000 000

02/2016

02/2016

06/2016

kolová

594 000 000

516 375 000

01/2016

01/2016

04/2016

3 547 530 047

04/2016

04/2016

12/2017

průběžná 4 173 564 761

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v
návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO
6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy, výstavba plnicích a dobíjecích stanic
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika.
Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury
Výstavba a modernizace přestupních
terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou
dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní
zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy, výstavba plnicích a
dobíjecích stanic

1 520 370 027

04/2016

04/2016

12/2017

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika.
Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury
Výstavba a modernizace přestupních
terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou
dopravu
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a
splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy, výstavba plnicích a dobíjecích stanic

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a
průběžná 1 022 861 559
řízení rizik a katastrof

869 432 325

03/2016

03/2016

01/2018

Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a
průběžná 2 094 430 812
řízení rizik a katastrof

1 780 266 190

06/2016

06/2016

12/2017

Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

40 000 000

05/2016

05/52016 09/2016

průběžná 1 788 670 620

kolová

40 000 000

Stavby, stevební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center
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Název výzvy

Specifický cíl

b

e
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
Podpora infrastruktury základních
infrastruktury pro vzdělávání
škol
a celoživotní učení
Podpora infrastruktury základních
taktéž
škol (SVL)
Podpora infrastruktury středních
taktéž
škol (SVL)

Druh
výzvy

i

Základní plánované údaje o výzvě
Plánova
Alokace plánové výzvy
Plánova
né
Plánova
né
datum
né
datum
ukončen
Celková alokace Z toho příspěvek datum zahájení
í příjmu
vyhlášen příjmu
(CZK)
Unie (CZK)
žádostí
í výzvy žádostí o
o
podporu
podporu
j
k
l
n
o
q

Zacílení výzvy

Podporované aktivity

r
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora
sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání

kolová

600 000 000

600 000 000

08/2016

08/2016

12/2016

kolová

1 235 000 000

1 235 000 000

08/2016

08/2016

12/2016 taktéž

kolová

845 000 000

845 000 000

05/2016

05/2016

09/2016

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora
sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

09/2016

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora
sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání

Podpora infrastruktury středních
škol

taktéž

kolová

465 000 000

465 000 000

05/2016

05/2016

Infratruktura pro zájmové a
neformální vzdělávání

taktéž

kolová

90 000 000

90 000 000

05/2016

05/2016

Infratruktura pro zájmové a
neformální vzdělávání (SVL)

taktéž

kolová

162 000 000

162 000 000

01/2016

01/2016

taktéž

kolová

90 000 000

90 000 000

01/2016

01/2016

06/2016 Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání

taktéž

kolová

162 000 000

162 000 000

01/2016

01/2016

06/2016 taktéž

taktéž

průběžná 1 049 396 228

891 986 794

04/2016

04/2016

06/2023

taktéž

průběžná 296 200 793

251 770 674

04/2016

04/2016

06/2023 taktéž

Infrastruktura pro celoživotní
vzdělávání
Infrastruktura pro celoživotní
vzdělávání (SVL)
ITI - SC 2.4 - Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání
IPRÚ - SC 2.4 - Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a
10/2016 neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a
06/2016 neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských
škol

ITI - SC 2.4 - Podpora
infrastruktury základních škol,
středních škol, infratruktura pro
zájmové a neformální vzdělávání a
pro celoživotní vzdělávání

taktéž

průběžná 3 148 188 685

2 675 960 382

09/2016

09/2016

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora
sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu,
Stavební úpravy,
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze,
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro
06/2023
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

IPRÚ - SC 2.4 - Podpora
infrastruktury základních škol,
středních škol, infratruktura pro
zájmové a neformální vzdělávání a
pro celoživotní vzdělávání

taktéž

průběžná 888 602 381

755 312 024

09/2016

09/2016

06/2023 taktéž

2 650 000 000

12/2016

12/2016

12/2017 Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla

2 115 000 000

02/2016

02/2016

06/2016 Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Zateplování - finanční nástroj
Zefektivnění ochrany a využívání
sbírkových fondů a jejich
zpřístupnění

2.5 Snížení energetické náročnosti
průběžná 3 000 000 000
v sektoru bydlení
3.1: Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje
kolová
2 115 000 000
kulturního a přírodního dědictví
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Název výzvy

Specifický cíl

Druh
výzvy

b

e

i

3.1: Zefektivnění prezentace,
Revitalizace vybraných památek II. posílení ochrany a rozvoje kulturního kolová
a přírodního dědictví
Zefektivnění ochrany a využívání
knihovných fondů a jejich
zpřístupnění

taktéž

Základní plánované údaje o výzvě
Plánova
Alokace plánové výzvy
Plánova
né
né
Plánova
datum
datum
né
ukončen
Celková alokace Z toho příspěvek datum zahájení
í příjmu
vyhláše příjmu
Unie (CZK)
(CZK)
žádostí
ní výzvy žádostí o
o
podporu
podporu
q
o
n
l
k
j

1 551 850 104

průběžná 935 000 000

1 551 850 104

08/2016 08/2016

935 000 000

02/2016 02/2016

ITI- specifický cíl 3.1 IROP

taktéž

průběžná 2 889 390 998

2 455 982 348

03/2016 03/2016

IPRÚ- specifický cíl 3.1 IROP

taktéž

průběžná 1 926 260 665

1 637 321 565

03/2016 03/2016

průběžná 1 500 000 000

1 500 000 000

02/2016 02/2016

Specifické informační a
komunikační systémy a
infrastruktura

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

eGovernment

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

Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj

průběžná 2 500 000 000

4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení
průběžná 3 200 000 000
kvality ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciiálu
4.1 Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení
průběžná 2 500 000 000
kvality ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciiálu

Zacílení výzvy

Podporované aktivity

r
Revitalizace a zatraktivnění
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,
12/2016
- národních kulturních památek k 1.1.2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014

12/2017 Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
Revitalizace a zatraktivnění
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,
06/2023
- národních kulturních památek k 1.1.2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
Revitalizace a zatraktivnění
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,
06/2023
- národních kulturních památek k 1.1.2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek IZS, technologická a komunikační
infrastruktura (datová centra), Bezpečnost a krizové řízení, Sdílitelné služby technologické infrastruktury,
02/2017 rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronická identita, eIDAS, elektronizace podpůrných procesů,
interoperabilita informačních a komunikačních systémů s přesahem v rámci EU
Elektronizace odvětví: eCulture, eEducation,
ociální služby, pojištění, dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice, eProcurement, Zpřístupnění obsahu,
transparentnost, opendata, Prostorová data a služby,

2 500 000 000

03/2016 03/2016

03/2017

3 200 000 000

04/2016 04/2016

06/2023

2 500 000 000

07/2016 07/2016

06/2023 SC 2.4 neformální vzdělávání celoživotní, ZŠ, SŠ, SC 2.3 deinstucionalizace psychiatrické péče, SC 1.3 IZS

SC 1.2 bezpečnost, telematika, cyklo, vozidla, terminály, SC 2.2 sociální podnikání , SC 3.1 revitalizace,
sbírkové fondy,knihovny SC 2.4 předškolní vzdělávání

Děkuji za pozornost

Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce
evropských programů

