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Cestovní ruch v IROP

• Cestovní ruch je v návrhu nařízení k EFRR zařazen do Cíle politiky 5

Evropa blíže občanům – omezené finanční zdroje

• Cestovní ruch lze podle návrhu nařízení realizovat pouze v území se

schválenou strategií ITI a CLLD

• IROP 2021-2027: cestovní ruch uveden v prioritě 5 a ve specifických cílech

5.1 (ITI) a 5.2 (CLLD)

• Vymezení aktivity udržitelný cestovní ruch v IROP: ve spolupráci s

odborem cestovního ruchu a agenturou Czechtourism

• Cílem je veřejná nepodnikatelská/nezisková infrastruktura sloužící

návštěvníkům a turistům; za její využití se neplatí, případně se platí

jen provozní náklady



Návrh priorit IROP 2021-2027

Priorita Název priority Cíl politiky

Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy 1

Priorita 2
Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a 

obcí, ochrana obyvatelstva
2

Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury 3

Priorita 4
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury
4

Priorita 5
Komunitně vedený místní rozvoj a 

rozvoj kulturního dědictví
5

Priorita 6 Technická pomoc

Návrh Programového dokumentu IROP 2021-2027 zveřejněn na webu 

https://www.irop.mmr.cz/cs/IROP-2021-2027/Dokumenty

https://www.irop.mmr.cz/cs/IROP-2021-2027/Dokumenty


SC 5.1 Kulturní dědictví  a cestovní ruch 

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, 

krajských, státních a městských muzeí a knihoven 

✓ expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí a vybavení, 

edukační centra, konzervace a restaurování, parky u památek

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruch

✓ budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s preferencí 

integrovaných řešení (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení)

✓ budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních 

turistických tras

✓ naučné stezky

✓ propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů 

měst a obcí

✓ rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center 



SC 5.2 Komunitně vedený místní rozvoj

• Bezpečnost v dopravě a rekonstrukce místních komunikací

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Revitalizace veřejných prostranství

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III

• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

• Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce 

učeben neúplných škol 

• Infrastruktura pro sociální služby

• Revitalizace kulturních památek

• Městská a obecní muzea a knihovny

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Harmonogram přípravy IROP

Úkol Termín Kdo

Roadshow po krajích ČR k IROP 4Q/2019 – 1Q/2020 ŘO IROP

Neformální postřehy z jednotlivých DG        

k návrhu PD IROP

Konec ledna 2020 EK

Meziresortní připomínkové řízení k PD 

IROP

2/2020 MMR

Předložení návrhu Dohody o partnerství na 

vládu

3/2020 MMR - NOK/Vláda

Předložení návrhu IROP 2021-2027 na 

vládu

3/2020 MMR - NOK/Vláda

Předložení IROP k vyhodnocení SEA 6/2020 ČZU

Oficiální předložení PD IROP  na EK

Připomínky EK k PD IROP

Schválení PD IROP Evropskou komisí

Vyhlášení 1. výzev IROP

Do 3 měsíců od předložení 

DoP na EK 

2020

2020?

1-2/2021

ŘO IROP

EK/ŘO IROP

EK

ŘO IROP



Děkuji Vám za pozornost


