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Aktuality 

• Jednání pracovních týmů IROP 2 - PT Silnice a mobilita, eGovernment, 
Revitalizace obcí a měst, IZS, Vzdělávací/Sociální/Zdravotnická 
infrastruktura, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Integrované nástroje 
(4-5/2019)

• 3. jednání Přípravného výboru IROP (12. 6. 2019)

• Vyhlášení zakázky na zhotovitele SEA k PD IROP (8. 7. 2019)

• Informace o stavu přípravy Dohody o partnerství pro období 2021-
2027 a OP včetně IROP na vládě (30. 7. 2019)

• Schválení Národní koncepce realizace politiky soudržnosti pro období 
2020+ vládou - usnesení vlády č. 562/2019 (30. 7. 2019)



Návrh priorit IROP 2

• Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy (Cíl politiky 1)

• Priorita 2 Rozvoj městské mobility, revitalizace obcí a měst, 

ochrana obyvatelstva (Cíl politiky 2)

• Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury (Cíl politiky 3)

• Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury 

(Cíl politiky 4)

• Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního 

dědictví (Cíl politiky 5)

• Priorita 6 Technická pomoc



Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost 

(Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády,1 ii)

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eEducation, 
eHealth, eJustice)

• Vytvoření propojeného datového fondu

• Výstavba neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb 
prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) 

• Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o veřejné 
správě na portal.gov.cz

• Intenzivní využívání existujících bezpečných systémů el. identifikace

• Publikace dat veřejné správy jako tzv. OpenData

• Vytvoření  tzv. eGovernment cloud

• Portálová řešení obcí a krajů

• Kybernetická bezpečnost

• Metropolitní sítě



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné multimodální městské mobility, 2 viii)

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí

(Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury 
v městském prostředí a snížení znečištění, 2 vii)

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury 
měst a obcí např. parky, náměstí, městské třídy, uliční prostory, retenční 
nádrže, vodní prvky atd.



Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana 
obyvatelstva

(Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči 
katastrofám, 2 iv) 

• Vybavení pro základní složky IZS pro předcházení novým hrozbám, pro 
odstraňování následků mimořádných událostí, pro zajištění dlouhodobé 
evakuace obyvatelstva a v oblasti prevence kriminality

• Modernizace a výstavba výcvikových a vzdělávacích středisek základních 
složek IZS

• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění a rozvoj 
operačních středisek

• Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních 
složek IZS



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy 

(Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a 
místní mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční 

mobilitě (3 iii)

• Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura

(Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (4 ii)

• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin v území ITI s 
prokazatelnou nedostatečnou kapacitou těchto zařízení

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělání s ohledem na 
zajištění hygienických požadavků u MŠ

• Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence

• Střední a vyšší odborné školy ve vazbě na klíčové kompetence

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence

• Speciální školy a školská poradenská zařízení



Specifický cíl 4.2  Sociální infrastruktura 

(Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, 
migrantů a znevýhodněných skupin pomoci integrovaných opatření, 

včetně bydlení a sociálních služeb (4 iii)

• Infrastruktura pro sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb

• Sociální bydlení 



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví 

(Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje 
infrastruktury, včetně primární péče (4 iv) 

• Primární péče – urgentní příjem a sdružené praxe

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče

• Paliativní péče

• Mobilní zdravotnictví (mHealth) a telemedicína

• Centra prevence v páteřních nemocnicích

• Deinstitucionalizace služeb péče o děti do 3 let



(Podpora integrovaného, sociálního, hosp. a envir. rozvoje a kulturního 
dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území (5 ii)

• Bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury 
měst a obcí

• IZS (jednotky sboru dobrovolných hasičů – zbrojnice, požární technika, 
zdroje požární vody)

• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin

• Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• Sociální služby a komunitní centra

• Kulturní památky, místní muzea, obecní a městské knihovny

• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

Specifický cíl 5.1 Zvýšení kvality života na venkově a 
mobilizace místního potenciálu



Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví  a cestovní ruch 

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských 

oblastech (5 i)

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení k ochraně kulturního 
dědictví pro oblast:

• kulturních památek

• muzeí

• veřejných a specializovaných knihoven 

• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (např. informační centra, 
turistické trasy, doprovodná infrastruktura CR, navigační systémy měst a 
obcí)



Specifický cíl 6.1  Technická pomoc ŘO a ZS IROP

• Řízení, implementace a monitorování programu

• Podpora administrativních kapacit 

• Podpora žadatelům a příjemcům 

• Publicita a propagace



Návrh rozdělení alokace v IROP 2

Priorita/cíl 
politiky

Specifický cíl Téma Fond
Podíl priority na 
celkové alokaci

(%)

Podíl alokace SC na 
celkové alokaci OP (%)

Priorita 1 – CP 1 SC 1.1 eGovernment a kyberbezpečnost EFRR 20% 20%

Priorita 2 – CP 2

SC 2.1 Čistá a aktivní mobility EFRR

27%

16%

7%SC 2.2 Revitalizace měst a obcí EFRR

SC 2.3 IZS EFRR 4%

Priorita 3 – CP 3 SC 3.1 Silnice II. třídy EFRR 7% 7%

Priorita 4 – CP 4

SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura EFRR

31%

12%

SC 4.2 Sociální infrastruktura EFRR 11%

SC 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví EFRR 8%

Priorita 5 – CP 5
SC 5.1 CLLD EFRR

15%
8%

SC 5.2 Kulturní dědictví a cestovní ruch EFRR 7%



Harmonogram dalších kroků

Termín Úkol

9/2019 Jednání pracovních týmů IROP k návrhu specifických cílů IROP

1. 10. 2019 První verze PD IROP 2 (bez finančních dat a indikátorů)

10/2019 Vnitroresortní připomínkové řízení k návrhu PD IROP

5. 11. 2019 4. jednání Přípravného výboru IROP

3Q 2019 –
1Q 2020

Roadshow po krajích k přípravě IROP 2

2/2020 Meziresortní připomínkové řízení k PD IROP

3/2020 Návrh IROP 2021-2027 na vládu
Návrh Dohody o partnerství na vládu



Otevřené otázky

• Území Prahy 
• Poměry kofinancování a podíl státního, krajských rozpočtů
• Forma a zacílení RAP
• Způsob implementace integrovaných nástrojů
• Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality 
• ReSTART regiony



NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – VÝZVY 2020

Program Podprogram / podprogram VÝZVA / podprogramy, dotační tituly
návrh 

alokace (Kč)

PRŮBĚŽNĚ ŘÍJEN AŽ PROSINEC 2019 

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 0

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ Podpora územně plánovacích dokumentací obcí ÚZEMNÍ PLÁN 0

PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ Architektonické a urbanistické soutěže obcí ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ SOUTĚŽE OBCÍ 0

PODPORA BYDLENÍ

Výstavba podporovaných bytů
PEČOVATELSKÉ BYTY

465 000 000
KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Podpora výstavby technické infrastruktury VÝSTAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Bytové domy bez bariér PODPORA VÝSTAVBY VÝTAHŮ A BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ DO BYTOVÝCH DOMŮ

PODPORA VÝSTAVBY V OBLASTECH SE SPZ
Výstavba nájemních bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

VÝSTAVBA NÁJEMNÍCH BYTŮ V OBLASTECH SE STRATEGICKOU PRŮMYSLOVOU 
ZÓNOU

120 000 000

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
VÝSTAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH SE STRATEGICKOU 
PRŮMYSLOVOU ZÓNOU

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech                                                                         
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

DT Č. 1 PODPORA NADREGIONÁLNÍCH AKTIVIT

150 000 000

DT Č. 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CR

DT Č. 3 ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech                                                                         
Marketingové aktivity v cestovním ruchu

DT Č. 1 MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA ÚROVNI KRAJŮ

DT Č. 2 MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA OBLASTNÍ ÚROVNI

DT Č. 3 MARKETINGOVÉ AKTIVITY NA NÁRODNÍ A NADREGIONÁLNÍ ÚROVNI

Bezbariérové obce od roku 2017

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských 
a obecních úřadů

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
A V BUDOVÁCH MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ

5 000 000

Euroklíč EUROKLÍČ 5 000 000

Podpora rozvoje regionů 2019+

Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 400 000 000

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 250 000 000

PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 30 000 000

REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV 500 000 000

PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU 65 000 000

PODPORA DOSTUPNOSTI SLUŽEB 10 000 000

PODPORA VENKOVSKÉ POSPOLITOSTI A SPOLUPRÁCE NA ROZVOJI OBCÍ 5 000 000

Podpora obcí s 3001-10 000 OBYVATEL
PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 100 000 000

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 50 000 000

Podpora obcí nad 10 000 obyvatel PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 30 000 000

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 0

Podpora revitalizace území

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 100 000 000

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití PODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ
365 000 000

Studie využití vládou doporučených brownfieldů STUDIE VYUŽITÍ VLÁDOU DOPORUČENÝCH BROWNFIELDŮ

LEGENDA

u vyznačených modře není rozhodnuto o vyhlášení výzvy, uvažuje se o uspokojení 
žadatelů (náhradníků) z roku 2019

výzva bude vyhlášena v případě potřeby (povodně, přívalové deště atp.)



Děkujeme Vám za pozornost

a za spolupráci


