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Změny v IROP ve srovnání s obdobím 2014 -2020

Nová témata v IROP

• Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

• Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

• Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

• Širší možnosti pro CLLD

Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů (MŽP –Nová Zelená úsporám)

• Územní plánování (národní dotace + OPŽP)

• Komunitní centra (Společná zemědělská politika)

• Sociální podnikání (OPZ+)

• Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)
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ÚVOD
• Aktuální informace s ohledem na proběhlá jednání PT (říjen/listopad

2021) a připravovaný 0. MV, podmínky se nastavují, může dojít ke

změnám

• Jednání 0. MV proběhlo 17.12.2021, hlasování o harmonogramu výzev

a hodnotících kritériích běží per-rollam, výsledek budeme znát v únoru

• schválení PD očekáváme na jaře 2022, následně jednání 1. MV a

vyhlašování výzev

• 18.1.2022 oficiálně odeslán PD do EK

• Co je stejné jako v IROP 1

• Co je jiné než v IROP 1

• Informace k CLLD uvedena u jednotlivých SC, protože pro CLLD platí

stejná kritéria

• Výzvy po jednotlivých aktivitách, zároveň pro všechny typy regionů (tj.

až 3 výzvy najednou)

2
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OBECNĚ

• Priorita 1 - Zlepšení výkonu veřejné správy realizuje vybrané

intervence cíle politiky (CP) 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější

Evropa směřující ke zlepšení výkonu veřejné správy prostřednictvím

eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti.

• Priorita 2 - Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a obcí,

ochrana obyvatelstva je nástrojem k dosahování CP 2 Zelenější,

nízkouhlíková a odolná Evropa. Realizuje opatření v udržitelné

multimodální městské mobilitě a budování zelené infrastruktury měst a

obcí. Reflektuje potřebu přizpůsobení se změnám klimatu a zajištění

ochrany obyvatelstva.

• Priorita 3 - Rozvoj dopravní infrastruktury přispívající k naplňování CP

3 Propojenější Evropa zvyšuje konkurenceschopnost regionů

zlepšením dostupnosti center ekonomického rozvoje a propojením

hlavních dopravních os.
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OBECNĚ

• Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních

služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví přispívá k

naplňování CP 4 Sociálnější a inkluzivnější Evropa.

Konkurenceschopnosti regionů a konvergence v kvalitě života je

dosahováno vyváženým souborem intervencí zaměřených na

vzdělávání, sociální infrastrukturu a na zdravotní služby. Kulturní

dědictví a udržitelný cestovní ruch jsou oblasti s enormním rozvojovým

potenciálem, který se pozitivně projeví v růstu zaměstnanosti a

ekonomické konkurenceschopnosti regionů, zejména po pandemii

COVID-19.

• Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj přispívá k naplňování CP 5

Evropa bližší občanům. Navazuje na věcná témata realizovaná v CP

2 a 4 a využívá komunitně vedený místní rozvoj jako nástroj pro řešení

specifických potřeb, pro zvýšení kvality života a mobilizaci místního

potenciálu ve venkovských oblastechR2
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OBECNĚ

SCIROP 2

• Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy.

• Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky,

výzkumné organizace a veřejné orgány.

• Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a

obcí, ochrana obyvatelstva.

• Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v

rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

• Specifický cíl 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické

rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a

omezování všech forem znečištění

• Specifický cíl 2.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence

rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým

přístupům

• Priorita 3 – Rozvoj dopravní infrastruktury

• Specifický cíl 3.1: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a

intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám

klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

2
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OBECNĚ

SCIROP 2

• Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a

zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního

dědictví

• Specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a

kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a

celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo

jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a

odbornou přípravu.

• Specifický cíl 4.2: Podpora socioekonomického začlenění

marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a

znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami,

pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

• Specifický cíl 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a

posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a

podpora přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně

založené péči

ROROIROP 2
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OBECNĚ

2

• Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního

ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních

inovacích

• Priorita 5 – Komunitně vedený místní rozvoj

• Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního,

hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury,

přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v

jiných než městských oblastech
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OBECNĚ

2
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OBECNĚ

SCIROP 2

ROROIROP2
SC Alokace 

EFRR

(mld. Kč)

Odhad vyhlášení první výzvy

1.1 eGovernment 13,2

2.1 Městská mobilita 21,6 Nejdříve bezpečnost, cyklo a vozidla (červen 2022), 

následně terminály a telematika, 

plnící stanice až dle vývoje vyjednávání VP

2.2 Veřejná prostranství 14,6 Spíše později, jedná se o nový SC

2.3 IZS 9,4

3.1 Silnice 10,9 Jedna z prvních výzev (červen 2022)

4.1 Vzdělávání 15,0

4.2 Sociální bydlení 2,9 Pravděpodobně mezi prvními výzvami

4.2 Sociální služby 6,8 Podle harmonogramu výzev z NPO

4.3 Zdravotnictví 10,2

4.4 Kultura a cestovní ruch 9,4 Cestovní ruch spíše později

5.1 CLLD 8,5
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SPOLUFINANCOVÁNÍ – PODÍL PŘÍJEMCE

2

2
Typ příjemce Méně rozvinuté 

regiony

Přechodové 

regiony

Území hl. 

města Prahy

OSS a PO OSS 0 % 0 % 0 %

školy a školská zařízení 10 % 10 % 10 %

veřejné VŠ a výzkumné 

instituce

5 % 5 % 5 %

veřejně prospěšná 

činnost

5 % 5 % 5 %

obce a jejich PO 15 % 15 % x

kraje a jejich PO 15 % 15 % x

hl. město Praha x x 50 %
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Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy.

Specifický cíl 1.1:

Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné

organizace a veřejné orgány.

• 2

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost

2

Základní body

Realizace aktivit má přispět k vytvoření jednoduchých a 

srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z 

jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k 

elektronické identitě. 

Smyslem je, aby občané nemuseli při využívání různých veřejných 

služeb opakovaně poskytovat stejné informace, čehož lze 

dosáhnout propojením datového fondu tak, aby byla dodržena 

zásada „pouze jednou“, čili propojením jednotlivých složek veřejné 

správy a předáváním dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana.
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SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost

Alokace SC 1.1 13 184 752 074,-Kč

Návrh rozdělení alokace podle témat
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SPOLUFINANCOVÁNÍ – PODÍL PŘÍJEMCE

2

2
Typ příjemce Méně rozvinuté 

regiony

Přechodové 

regiony

Území hl. 

města Prahy

OSS a PO OSS 0 % 0 % 0 %

školy a školská zařízení 10 % 10 % 10 %

veřejné VŠ a výzkumné 

instituce

5 % 5 % 5 %

veřejně prospěšná 

činnost

5 % 5 % 5 %

obce a jejich PO 15 % 15 % x

kraje a jejich PO 15 % 15 % x

hl. město Praha x x 50 %
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• Výše dotace ze SR bude dále předmětem jednání, může 

se změnit. 

• Alokace je rozdělená dle regionů (MRR, PR, VRR) a 

nelze ji mezi nimi v případě nedočerpání převádět.

• Alokace pro eHealth je také samostatná a nelze ji 

převádět do jiné oblasti.

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eEducation, eHealth, 

elektronizace stavebního řízení, . . .

• Rozšíření propojeného datového fondu - naplnění základních registrů, 

dobudování jejich infrastruktury, prostorové sady, doplnění datových fondů, 

…

• Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o 

službách veřejné správy na portál gov.cz

• Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných 

systémů elektronické identifikace – elektronická identita občanů a 

firem,..

• Publikace dat veřejné správy jako OpenData

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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Další aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle:

• Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – neveřejné 

sítě a komunikační infrastruktura, metropolitní sítě, propojení úřadů a 

veřejných institucí

• Vytvoření eGovernment cloud

• Kybernetická bezpečnost - realizace technických bezpečnostních 

opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti – šifrování, 

identita, portály obcí a krajů - eIdentita, fyzická bezpečnost, antiviry, 

sledování bezpečného provozu,…

• Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické 

identity – elektronická identita občanů a firem,..  vazba na bezpečné 

systémy

• Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

• Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné 

správy – standardizace vybavení HW/ SW obce, kraje (jiného celku )

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost

2

Novinky oproti IROP 1

Projekty musí být v souladu s:

- Národním architektonickým plánem – zajištěno Souhlasným 

stanoviskem OHA, tedy hlavního architekta eGovernmentu = odbor na 

Ministerstvu vnitra. 

Toto stanovisko budou mít povinně všechny projekty CS 1.1

- Tzv. Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání 

z IROP 2021-2027   

https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-

spolecnost.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D

Projekty státní správy musí být v příloze dokumentu, obce a kraje ve 

Studii proveditelnosti jen popíší, že jsou v souladu s tímto dokumentem. 

Předpokládaná aktualizace přílohy - max čtvrtletně.

https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D
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SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost

Další novinky oproti IROP 1

• 15 let udržitelnosti pořízených neveřejných optických sítí 

= 15 let tam nesmí pustit privátní sektor

• Realizace projektů i v Praze

• Využití ITI – pokud města zajistí náplň – soulad se strategií je 

povinná příloha



23

Všechny projekty v tomto specifickém cíli budou inovativní ve smyslu nových 

funkcionalit informačních systémů, které před realizací projektu neexistovaly.

Každý pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém / minimálně tři nové 

funkcionality, čímž bude zajištěna inovativnost všech projektů.  

Indikátory

1 IS/ 3 nové funkcionality. 

Seznam funkcionalit ve výzvách bude pravděpodobně pouze základní, 

všechny projekty schvaluje OHA, případně tedy schválí i novou 

neuvedenou, ale opodstatněnou funkcionalitu.

Indikátory - Projekty eHealth

1 IS+3 funkcionality pro každý nový IS + 2 zdravotnické funkcionality

= 1/ 5

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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Duben 2022 – předpokládaný termín schválení Projektového dokumentu 

Evropskou komisí. 

• K IT zatím nejsou připomínky. 

• Je kladen důraz na evropské standardy – to řeší Stanovisko OHA. 

Jakmile má projekt OHA, je v pořádku.

• Jakmile bude schválen Programový dokument budou následovat výzvy.

Na jednotlivé aktivity mohou být i speciální výzvy, je možné, že se aktivity 

budou částečně překrývat 

Např. Ve výzvě na HW je možné dokoupit obslužný SW a naopak. 

To bylo i v minulém období.

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
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SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost

2
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Předpokládaná alokace cca 21,6 mld. Kč

Aktivity:

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Multimodální osobní doprava

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Obecné principy:

• soulad s Plánem udržitelné městské mobility (nad 40 tis. obyvatel), pro
realizace v menších obcích soulad s nějakou dopravní strategií (neměla by už
stačit Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility)

• soulad s principy „zelených investic“ (příspěvek k cíli klimatické neutrality)

• požadavek vazby na městské oblasti (definované dle Strategie reg. rozvoje
ČR 2021+ jako metropolitní území, aglomerace a regionální centra)

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2
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SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2
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Zájem ITI o tento specifický cíl

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2
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• Počítá se s podporou bezemisních drážních vozidel (tramvaje,
trolejbusy), bezemisních silničních vozidel (na elektřinu nebo vodík) a
silničních nízkoemisních vozidel (na CNG, ale s tím, že budou
minimálně ze 20 % celkového objemu paliva využívat biometan)

• Nově bude kladen důraz na interoperabilitu, co se týče nabíjení
bateriových elektrobusů; zvolené technické řešení bude muset
prokazatelně umožnit plnou kompatibilitu s ostatními technickými
řešeními uznávanými na evropském trhu jako standard

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 6,5 

mld. Kč
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• Tato aktivita je zatím pozastavena; problém je v nastavení režimu
veřejné podpory, protože v připravované novele Obecného nařízení o
blokových výjimkách (GBER) došlo v říjnu 2021 k úpravě textace v části,
na kterou se myslelo, že se budeme ve smyslu slučitelnosti VP
odkazovat, je tedy potřeba hledat jiné řešení (jednání s ÚOHS …)

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 1,4 

mld. Kč
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• Podporovány budou stejně jako v končícím období inteligentní dopravní
systémy v oblasti monitorování a řízení veřejné dopravy; systémy pro
cestující (informační, platební a odbavovací systémy), ale nastavení aktivit
umožňuje do budoucna i podporu „nových oborů“, jako jsou systémy pro
autonomní mobilitu či zavedení systémů pro služby inteligentní mobility
v oblasti veřejné dopravy

• Opět požadavek na interoperabilitu (s odkazem na § 39a odst. 2 a 3 Zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 1,5 

mld. Kč
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• Podporovány budou terminály (více než 40 spojů linek veřejné dopravy),
parkovací systémy P+R, K+R, B+R (s vazbou na uzel/zastávku s více než 20
spoji linek veřejné dopravy) a nově i preferenční opatření na
silnicích/místních komunikacích (na kterých je v běžný pracovní den
provozováno více než 20 spojů linek veřejné dopravy … budování
vyhrazených pruhů pro VHD, zkapacitnění zastávek například prodloužením
zastávkových zálivů, úpravy křižovatek s odkazem na provozování
kapacitnějších vozidel,…)

• Deklarování, že minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu
z projektu bude opětovně použito

• U parkovacích systémů důraz na zapracování relevantní dopravně-
inženýrské analýzy zdůvodňující kapacitu parkovacího systému

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 3,2 

mld. Kč
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• Podporovány budou komunikace pro pěší podél silnic/místních komunikací nebo
odklánějící pěší od silnic/místních komunikací, oproti končícímu období zde ale bude
kladen větší důraz na intenzitu dopravy – pracovně je zde nastavena hodnota 1000
vozidel za den; dále budou podporovány stavební úpravy (pro pěší, pro cyklisty, ale i
prvky zklidňující dopravu) v nehodových lokalitách, přičemž „prokázání“, že jde o
nehodovou lokalitu, by mělo být dokládáno provedenou bezpečnostní inspekcí
pozemních komunikací, která identifikuje riziko pro zranitelné účastníky provozu (=
pro pěší/cyklisty)

• Povinnou přílohou bude u všech projektů audit bezpečnosti

• Opět zde bude požadavek na deklarování, že minimálně 70 % stavebního a
demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 3 

mld. Kč
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• Podporována bude infrastruktura pro dojížďku do zam./škol/za službami - buď
svádějící cyklisty z PK s intenzitou minimálně 3000 vozidel/den, nebo obsluhující
území s více než 500 (resp. 750 u napojující se cyklostezky) obsazenými prac. místy,
nebo s minimálně 4000 (resp. 6000 u napojující se cyklostezky) obyvateli; dále budou
podporovány hlavní trasy cyklistické dopravy v ČR (vedené jako první nebo druhá
kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy – dokládat by
se mělo vyjádření KÚ); možná bude (jako samostatná náplň projektu) i realizace
doprovodné infrastruktury u hotových cyklostezek s intenzitou přesahující 440
cyklistů v běžný pracovní den

• Opět zde bude požadavek na deklarování, že minimálně 70 % stavebního a
demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito

SC 2.1 - Čistá a aktivní mobilita
2

Alokace 

cca 5 

mld. Kč
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Aktivity podporované přes CLLD:

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

- Oproti SC 2.1 nebude vyžadována vazba na městské oblasti; projektů se nebude
týkat dokládání souladu s Plánem udržitelné městské mobility („jen“ s Kartou
souladu)

- Jsou navrženy poloviční hodnoty parametrů (u chodníků intenzita dopravy na
dotčené silnici/místní komunikaci 500 vozidel/den; u cyklostezek pro dojížďku
poloviční hodnoty intenzity, resp. počtu pracovních míst/obyvatel; u doprovodné
infrastruktury u cyklostezek 220 cyklistů za den)

- U aktivity „cyklo“ zde není možnost realizovat projekty zaměřené na hlavní trasy
cyklistické dopravy (vyplývá ze zaměření strategií CLLD)

- Otevřená je otázka povinnosti auditu bezpečnosti u všech projektů CLLD (ve hře je
nastavení nějaké minimální finanční výše CZV)

- Platí zde (stejně jako u SC 2.1) povinnost opětovného použití odpadu (70 %)

SC 5.1 – část Čistá a aktivní mobilita
2
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Celková alokace: 14,6 mld. Kč z EFRR, z toho:

pro ITI cca 4,7 mld. Kč

pro individuální projekty 9,9 mld. Kč, z toho pro:

více rozvinuté regiony 2,7 mld Kč

přechodové regiony 3,7 mld. Kč

méně rozvinuté regiony 3,6 mld. Kč

alokace SC 5.1 v CLLD není pro aktivitu veřejných prostranství 

předem stanovena - bude vycházet ze schválených strategií CLLD
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Typy příjemců: obce, kraje, hlavní město Praha, městské části hl.

m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl.

m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy, církve, církevní

organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní

podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce

Hlavní cílové skupiny: obyvatelé měst a obcí, návštěvníci měst a

obcí
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické

rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a

omezování všech forem znečištění

Aktivita: Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na

zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a

technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území

nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb

měst a obcí
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

• příklady uvedeny v Programovém dokumentu

• revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství

• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

• vždy musí jít o komplexní projekt a musí plnit stejná hodnotící

kritéria

POZOR:

❖ zelená infrastruktura ≠zeleň, ale = zelená i modrá složka

❖ nejedná se o rekonstrukce staveb v brownfieldech
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Předpokládané podmínky pro projekty:

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

• realizace na základě strategického rozvojového dokumentu (územní

studie VP registrovaná v EÚPČ; regulační plán; architektonická nebo

urbanistická soutěž uspořádaná v souladu se soutěžním řádem České

komory architektů (ČKA)

• realizace v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách ve

veřejném prostranství

• vznik projektu na základě participace s občany

• součástí projektu zelená infrastruktura a hospodaření se srážkovou

vodou (vždy)
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Předpokládané podmínky pro projekty:

• u obcí nad 10.000 obyvatel – studie systému sídelní zeleně

(nebo obdobný strategický dokument pro sídelní zeleň)

• nebudou podporovány silnice I., II. a III. třídy

• kritéria pro „zelenou“ a „modrou“ složku tvoří MŽP (AOPK a

SFŽP)
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Stav hodnotících kritérií - „Zelená“ složka :

• role Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK)

• kritéria navrhla AOPK

• hodnotí AOPK a vydává stanoviska (posoudí všechny projekty)

• AOPK zpracuje metodiku, která bude zveřejněna

• záměry lze konzultovat s AOPK, ta je posoudí a vydá k nim

stanovisko

• případné změny v realizaci bude posuzovat také AOPK

• požadavek na předložení „vzoru stanoviska“ k připomínkám

• Dotazy ke stanovisku AOPK a k zelené části směrovat na

AOPK
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

2

Stav hodnotících kritérií - „Modrá“ složka :

• zatím není k dispozici ani návrh ze strany MŽP/SFŽP

• návrh má vzejít ze strany SFŽP

• tato „modrá“ kritéria pravděpodobně bude hodnotit

Centrum

• Dohoda mezi MŽP a MMR
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SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

Zajímavosti k řešeným dotazům:

• dříve uvedené požadavky z PD na % zeleně/vody v projektu -

nebude stanoveno

• min. a max. ZV – je pravděpodobné nastavení limitů v

souvislosti s Dohodou s MŽP

• není požadavek na SMART prvky v projektech, ale budou

podporovány jako ZV

• možnost veřejné podpory? – zatím nejsou žádné informace

• max. 40% plochy tvoří dopravní infrastruktura (upřesnění ve

výzvě)

• pozor na sítě – problematika vlastníků
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SC 2.3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2

SC 2.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika 

katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým 

přístupům

Žadatelé – základní složky IZS: Policie ČR, HZS ČR, ZZS

Projekty Zdravotnické záchranné služby musí být v souladu s 

Regionálním akčním plánem (RAP)

Ve specifickém cíli 2.3 budou uplatňována opatření v oblasti energetické 

účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů: 

➢ V případě změny dokončené budovy dojde ke snížení energetické 

náročnosti. 

➢ U výstavby nové budovy budou splněny požadavky na budovu s téměř 

nulovou spotřebou energie. 
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Typ žadatele

MRR PR

EFRR SR EFRR SR

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 85 15 70 30

hasičské záchranné sbory krajů 85 15 70 30

Záchranný útvar HZS ČR 85 15 70 30

Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR 85 15 70 30

krajská ředitelství Policie ČR 85 15 70 30

kraje 85 0 70 15

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

zřízené krajem
85 0 70 15

OSS a jimi zřizované nebo zakládané organizace,

které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
85 15 70 30

Kategorie regionů a míra spolufinancování
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ROZDĚLENÍ ALOKACE V SC 2.3

Cíl 

politiky/priorita
Specifický cíl Téma Alokace SC (mil. Kč)

CP 2 – priorita 2 SC 2.3 IZS 9 401

Specifický cíl Aktivita % ze SC
Celkem alokace EFRR

v mil. Kč
Z toho ITI (cca) 

EFRR v Kč

SC 2.3 PČR 48 4 513 x

SC 2.3 ZZS 20 1 880 x

SC 2.3 HZS ČR 32 3 008 x
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SC 2.3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2

Aktivita

1) Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných 

podmínek pro ZS IZS 

➢ opatření pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení 

a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za 

účelem zvýšení připravenosti ZS IZS; 

➢ opatření pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva s nouzovým 

přežitím za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS; 

➢ opatření k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení 

ZS IZS. 



53

SC 2.3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2

Aktivita

2) Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a 

pořízení technického a technologického vybavení 

➢ opatření pro zajištění dostatečné připravenosti lidských zdrojů ZS IZS a 

zvýšení rozsahu a kvality poskytovaného vzdělávání a výcviku, zejména 

zaměřeného na reakci na nové hrozby, změny klimatu a ochranu 

obyvatelstva; 

➢ opatření v oblasti interakce s prostředím a vzdělávání obyvatelstva v 

oblasti ochrany obyvatelstva a prevence mimořádných událostí s cílem 

zvýšení rozsahu, kvality a efektivity výkonu těchto činností. 
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SC 2.3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2

Aktivita

3) Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění 

➢ opatření na modernizaci systému, včetně nových možností pro 

informování obyvatelstva; 

➢ další rozvoj operačních středisek ZS IZS. 

➢ nutné stanovisko OHA

➢ min 1 nová funkcionalita

➢ možnost nákupu koncových zařízení 
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SC 2.3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

2

Aktivita

4) Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT 

systémů ZS IZS 

➢ opatření k modernizaci a rozšíření kapacit ICT systémů ZS IZS; 

➢ opatření ke zvýšení odolnosti vůči kybernetickým bezpečnostním 

incidentům a následné nefunkčnosti těchto systémů a posílení 

bezpečnosti informační infrastruktury. 

➢ nutné stanovisko OHA

➢ min 1 nová funkcionalita
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V IROP

2

SC 5.1  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, 

hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, 

přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v 

jiných než městských oblastech

✓ Projekty realizované v rámci CLLD

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V

➢ výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

➢ pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

➢ vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích
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Předpokládaná alokace cca 10,8 mld. Kč

oproti IROP 1 jde o výrazný úbytek, alokace se pohybuje na cca 43 % předchozí částky

Obecné principy:

• Podporovány budou pouze silnice II. třídy

• Ve spolupráci s kraji byla nastavena nová prioritní regionální silniční síť (PRSS)

• Kraje budou mít zpracovány Regionální akční plány, kde budou podchyceny
zamýšlené projekty konkrétního kraje do oblasti silnic II. třídy, a to do výše 130 %
alokace pro příslušný kraj (budou tedy „krajské obálky“, kraje mezi sebou
nebudou muset soupeřit)

• Všechny projekty budou muset deklarovat soulad s principy „zelených investic“, 
tedy prokázat, že infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska 
potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu a že úroveň skleníkových 
plynů, které při projektu vzniknou, je v souladu s cílem klimatické neutrality do 
roku 2050 

SC 3.1 SILNICE II. TŘ.
2
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SC 3.1 SILNICE II. TŘ.

2
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• Počítá se s podporou rekonstrukce/modernizace a výstavby (ve smyslu obchvatů/přeložek)
silnic II. třídy, ležících na PRSS a obsažených v příslušném RAP; obdobně jako v končícím
období se počítá i s rekonstrukcí/modernizací mostů; opět se počítá s nastavením podmínek
pro rekonstrukci/modernizaci (konkrétní parametry ale ještě nejsou známy)

• Projekt nesmí být zaměřen na tentýž úsek PRSS, který již obdržel podporu (příkladově
obchvat x průtah; nepomůže ani skutečnost, že u staršího projektu již uplynula udržitelnost)

• Deklarování, že minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude
opětovně použito (již historický cíl Plánu odpadového hospodářství ČR, požadavek MŽP
v rámci posouzení DNSH = princip Do no significant harm; do tohoto odpadu se nepočítají
přírodniny – zemina, kamenivo – ani nebezpečný odpad)

• Povinnou přílohou bude u všech projektů audit bezpečnosti pozemních komunikací

SC 3.1 SILNICE II. TŘ.
2
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Prezentace z výroční konference IROP k SC 4.1 dostupná na:

https://irop.mmr.cz/getmedia/8e9a03e3-e0ff-48ab-a2e3-
0a51e58dbfa2/SC-4-1-IROP-Vzdelavaci-infrastruktura.pdf.aspx?ext=.pdf

Online záznam představení SC 4.1 z pozice garanta ŘO IROP pro
MŠMT dostupný na YouTube kanále Národního pedagogického
institutu:

https://www.youtube.com/watch?v=BMQYjvZyjWk (od cca 52 minuty)

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

https://irop.mmr.cz/getmedia/8e9a03e3-e0ff-48ab-a2e3-0a51e58dbfa2/SC-4-1-IROP-Vzdelavaci-infrastruktura.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BMQYjvZyjWk
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Změny oproti období 2014–2020 napříč aktivitami (specifika
přijatelnosti):

- územní dimenze MAP/RAP/KAP – součástí přijatelnosti bude posouzení
finančních limitů uvedených v akčním plánu (v MAP/KAP sloupec
„celkové výdaje projektu“, v RAP sloupec „EFRR“)

- 2letá historie NNO, církví, církevních organizací i ostatních právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení

- předmětem realizace projektu nebudou moci být investice do učeben
a prostor, které budou v době podání žádosti o podporu ve fázi
udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím IROP 2014–2020

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a
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Mateřské školy (změny oproti 2014–2020):

- projekty na navyšování kapacit MŠ musí být realizovány v těch SO ORP, kde je to možné dle 
demografické analýzy MŠMT (uvažované skóre 6+ pro individuální výzvy), viz již dříve 
zaslaný odkaz https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/vzdelavani uživatelsky je však po 
kliknutí na odkaz nutné překliknout na piktogram 2021–2027

- v případě, že budou žadatelé realizovat „zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování 
vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány KHS“ tak mohou nastat v zásadě 3 scénáře –
1) kapacita MŠ zapsaná v rejstříku zůstane po realizaci projektu stejná 2) kapacita MŠ … se 
navýší, přičemž žadatel potřebu navýšení řádně zdůvodní 3) kapacita MŠ dokonce klesne 
oproti údajům uvedeným v rejstříku (např. z důvodů změny dispozic při rekonstrukci, 
z důvodu historického reliktu v podobě zápisu neodpovídající kapacity v rejstříku škol..)

- pokud bude předmětem realizace navýšení kapacit MŠ v podporovatelných ORP, pak se 
musí stávající kapacita zvýšit minimálně o 20 míst (už žádné „o 16“ a „méně jak o 16“), 
navýšení o 20 je zkrátka nepřekročitelný standard; nebude v těchto počtech platit pro 
ITI/CLLD (u ITI pravděpodobně snížení skóre, u CLLD vůbec a dle potřeb území)

- u projektů na navýšení kapacity MŠ bude muset být 15–30 % kapacity určeno pro děti do 3 
let věku (předpoklad, že kapacita pro děti do 3 let musí být vybudována, připravena, ale v 
udržitelnosti nemusí být obsazena)

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/vzdelavani
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Základní školy a střední a vyšší odborné školy, konzervatoře (změny oproti
2014–2020):

- formální i neformální vzdělávání dohromady (smysluplná změna, zjednodušení pro 
žadatele)

- ne nové kmenové třídy ani stávající kmenové třídy

- podpora konzervatoří (?), v praxi spíš nevyužitelné

- Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení, nově jako KPSV+ („Koordinovaný přístup 
k sociálnímu vyloučení 2021+“) bude realizován jen u aktivity ZŠ, území prozatím 
nejsou stanovena, bude zvlášť vyčleněna alokace

- projekt může být zaměřen pouze na „vnitřní konektivitu“ nebo pouze na „školní 
družiny a školní kluby“

- doprovodná aktivita: „vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při škole 
vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, 
knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum 
vzdělanosti a komunitních aktivit“

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a
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Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (změny oproti 2014–2020):

- aktivita není určena pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře, školy dle § 16 odst. 9 školského 
zákona

- zcela vypadne podmínka „novostavby“, stavby na zelené louce; půjde už všechno jako 
v aktivitách ZŠ, SŠ apod.

- projekty budou moci být zaměřeny pouze na tyto typy podporovaných zařízení: střediska 
volného času, tedy domy dětí a mládeže nebo stanice zájmových činností, zapsané 
v rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy; základní umělecké školy a pozor, 
nově základní knihovny dle zákona č. 257/2001 Sb., jedná se o klasické městské knihovny, 
které budou moci realizovat např. nějaké seminární vzdělávací učebny ve vazbě na 
podporované oblasti… rozhodně nepůjde modernizovat knihovní fond či běžný provoz 
knihovny…

- součástí podpořeného zařízení nebude moci být veřejnosti přístupná expozice (návštěvnický 
okruh) zpřístupněná za poplatek (vstupné)

- na základě diskuzí z území bude možné v této aktivitě realizovat také „konektivitu“ –
konektivita SW/HW bude upřesněna ve výzvě, ŘO IROP však nepočítá se Standardem 
konektivity pro danou aktivitu, není proto ani specifické kritérium přijatelnosti; zároveň 
platí, že v této aktivitě nebude moci být projekt zaměřen pouze na konektivitu (to je možné 
v ZŠ, SŠ/VOŠ); poplatky za připojení k internetu zůstávají nezpůsobilé

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a
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Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16
odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče (změny oproti 2014–2020):

- věcně beze změn, kopíruje 86. výzvu ŘO IROP

- u středisek výchovné péče, které zpravidla zřizuje MŠMT, bude povinnou přílohou žádosti 

souhlas zřizovatele s realizací, tedy souhlas MŠMT

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a
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SC 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj

- alokace aktivity v CLLD není pro aktivitu vzdělávání předem stanovena, bude
vycházet ze schválených strategií CLLD

Modernizace MŠ a infrastruktura dětských skupin

- rozdíly k SC 4.1: navyšování dle území MAS; minimální navýšení bude ještě
předmětem diskuze; podpora dětských skupin (investičně i neinvestičně lze také
přes NPO, MPSV)

Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

- rozdíl k SC 4.1: rekonstrukce učeben neúplných škol

SC 4.1 VZDĚLÁVÁNÍ

a
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2

Předpokládaná alokace 111 687 748 EUR, tj. 2 903 881 453 Kč (26 EUR / Kč)

Aktivity:

• Sociální bydlení (pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

Zásady pro výběr operací:
1. Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení.
2. Projekt splňuje parametry sociálního bydlení v IROP:
• sociální bydlení 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 zajištěna veřejná doprava;
• sociální bydlení je určeno osobám v bytové nouzi dle typologie ETHOS;
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2



69

2



70

SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2

Zásady pro výběr operací:
• podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin;
• pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout limit stanovený ve výzvě k

předkládání žádostí o dotaci.
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2

Typy příjemců

IROP II IROP I
• obce
• církve
• církevní organizace
• nestátní neziskové organizace, které 

minimálně 5 let bezprostředně před 
podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly 
sociální služby podle zákona o sociálních 
službách

• Kraje
• organizace zřizované nebo zakládané 

kraji/obcemi

• PO OSS

• obce
• církve 
• církevní organizace
• nestátní neziskové organizace 
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2

Ukazatele

IROP II IROP I
1. VÝSTUPU
• Kapacita nového nebo modernizovaného 

bydlení, měrná jednotka: osoby
2. VÝSLEDKU
• Počet uživatelů nového nebo 

zrekonstruovaných bytů 
modernizovaného sociálního bydlení za 
rok, měrná jednotka: osoby/rok

• Snížení konečné spotřeby energie u 
podpořených subjektů, měrná jednotka: 
GJ/rok

1. VÝSTUPU
• Počet podpořených bytů pro sociální 

bydlení, měrná jednotka Bytové 
jednotky

2. VÝSLEDKU
• Průměrný počet osob využívající 

sociální bydlení, měrná jednotka 
Osoby/rok

• Nárůst kapacity sociálních bytů, 
měrná jednotka Lůžka
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

2

Obecné
• bude využit integrovaný nástroj ITI – alokace cca 669 180 974 Kč
• SB bude rovněž řešeno Koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení 2021+

(vlastní alokace) pro obce (svazky obcí) se schváleným Strategickým plánem sociálního
začleňování

Vazba na jiné programy
Doplňkovost s OPZ+, který bude zaměřen v oblasti sociálního bydlení
• na podporu sociální práce v oblasti bydlení,
• podporu nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení,
• udržení si bydlení,
• podporu rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob
• propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu

řešení
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2

Předpokládaná alokace cca 6,77 mld. Kč (SC 4.2 celkem 9,67 mld. Kč)

Obecné principy:

• zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, snížení
počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením;

• zajištění dostupnosti sociálních služeb pro oběti domácího a genderově
podmíněného násilí;

• dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb;

• rozvoj kapacit infrastruktury komunitních sociálních služeb pro ohrožené děti,
pro osoby se specifickými potřebami a pro osoby s potřebou vysoké míry
sociálně zdravotní péče;

• zajištění dostupnosti sociálních služeb navazujících na reformu psychiatrické
péče;

• zajištění dostupnosti sociálních služeb pro seniory.

Z REACT-EU v IROP 2014–2020 je podporována infrastruktura sociálních služeb
se zvýšenou energetickou účinností, zatímco v IROP 2021–2027 bude
podporována standardní sociální infrastruktura komunitního typu.
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2

o Infrastruktura sociálních služeb

• sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních 

službách“).

Příklady: Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením; nákup automobilů pro
terénní sociální služby

• Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování
nebo Plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem
nebo s Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

• Projekt pobytové sociální služby je komunitního typu v souladu s
materiálně technickým standardem MPSV a umožňující právo na
nezávislý život.
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2

o Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 

začleňování

• deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením, seniory a osoby s mentálním postižením. 

Příklad: Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby
komunitního charakteru

• Projekt je v souladu s komunitním plánem nebo s Krajským
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

• Projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán.

• Projekt je v souladu s Regionálním akčním plánem.
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SC 4.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2

Typy příjemců

• NNO
• OSS
• PO OSS
• kraje
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí
• církve
• církevní organizace

CS

• osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
• osoby se zdravotním a mentálním postižením
• osoby s chronickým a duševním onemocněním
• osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru

podpory, a jejich osoby blízké
• rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci
• mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči
• oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohrožené
• osoby v bytové nouzi
• senioři
• ohrožené děti
• migranti
• národnostní skupiny (zejména Romové)
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SC 5.1 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

2

• Projekt je realizován na území MAS se schválenou strategií CLLD -
jedná se o venkovské oblasti tvořené územími obcí s méně než 25
000 obyvateli

• Podpora podle kategorie regionů 95 % nebo 80 % z EFRR

• Projekt musí být v souladu s prioritami strategie CLLD

• Projekty realizované v rámci CLLD - alokace SC 5.1 v CLLD není
pro aktivity infrastruktury sociálních služeb předem stanovena –
bude vycházet ze schválených strategií CLLD
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

AKTIVITY

Primární péče

✓ urgentní příjmy

✓ pohotovostní služba

Integrovaná péče 

✓ onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných 

nemocnicích ???

✓ psychiatrická péče 

✓ následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové

Podpora ochrany veřejného zdraví 

✓ rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic 

✓ rozvoj klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových 

míst a laboratoří
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle 

zákona č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví 

✓ OSS, PO OSS

✓ organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

✓ NNO 

✓ církve, církevní organizace

✓ další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle 

zákona č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování 

x Kraje

x Obce
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ALOKACE

SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

Celková alokace 10 232 104 869,00

Urgentní příjmy 4 000 000 000,00

Integrovaná péče 3 732 104 869,00

Psychiatrie 900 000 000,00

Paliativa 300 000 000,00

Onkologie 500 000 000,00

Následná péče 2 032 104 869,00

Podpora ochrany veřejného zdraví 2 500 000 000,00
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PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM VÝZEV

SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

Název výzvy
Druh 

výzvy

Celková plánovaná alokace

ERDF (CZK)

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče průběžná 2 032 104 869,00

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované 

lůžkové psychiatrické  péče
průběžná 700 000 000,00

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče průběžná 300 000 000,00

Podpora ochrany veřejného zdraví průběžná 700 000 000,00

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik průběžná 1 800 000 000,00

Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické  péče průběžná 200 000 000,00

Podpora integrované onkologické péče průběžná 500 000 000,00

Vznik a modernizace urgentních příjmů ČR průběžná 4 000 000 000,00
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 4/2022, alokace cca 2 mld. Kč

- Předpoklad velkého množství potenciálních žadatelů

- Budou vymezeny obory péče a kódy ošetřovacích dnů

(obdobné nastavení jako původní plán v ReactEU)

= upřesnění okruhu oprávněných žadatelů (vymezí MZd)

- požadavek členů PT vymezit alokace na kraje s regionálními

obálkami plus obálkou pro státní organizace (opatření ke

snížení soutěže) (AKČR dá stanovisko)

- Stavby, rekonstrukce modernizace a přístrojové vybavení pro

rozvoj následné péče (obdoba původně uvažované podpory

z 99. výzvy REACT-EU)

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 6/2022, alokace 700 mil. Kč

- Žadatelé budou poskytovatelé akutní lůžkové péče

pravděpodobně v oboru psychiatrie (vč. psychiatrických

nemocnic)

- Obdoba aktivity rekonstrukce oddělení psychiatrických

nemocnic 75. výzva

- MZd bude vydávat stanovisko – projekt je v souladu s

Národním plánem duševního zdraví

- Stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení

pro zvýšení dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče

(obdoba aktivity rekonstrukce psych. odd. nemocnic v 75.

výzvě)

Akutní a specializovaná lůžková psychiatrická péče
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 9/2022, alokace 300 mil. Kč

- Podporované aktivity výzvy:

✓ kontaktní, poradenská a koordinační paliativní a hospicová péče
– žadatelé domácí agentury – mají oprávnění k poskytování
péče /viz národní registr poskytování péče. Projekty na pořízení
terénních aut, pomůcek.

✓ mobilní hospicové a paliativní týmy – žadatelé domácí agentury
+ paliativní a hospicové týmy všeobecných nemocnic (pomůcky,
auta, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů).
Registrace obor – paliativní péče, obor domácí péče – paliativní
medicína.

✓ lůžkové hospicy a paliativní jednotky – všeobecné nemocnice –
nemocnice, která budou mít oprávnění k poskytování zdravotní
péče pro obor paliativní medicína

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče 
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 11/2022, alokace 700 mil. Kč

- Žadatelé Státní zdravotní ústavy a Krajské hygienické stanice

- Infrastruktura a přístrojového vybavení pro rozvoj kapacit

zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic

Podpora ochrany veřejného zdraví
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 1/2023, alokace 1,8 mld Kč.

- Omezení oprávněných žadatelů – požadavek na zařazení v

síti infekčních klinik (bude uveřejněno ve věstníku MZd)

- Přesah do Prahy

- Stavby, rekonstrukce, modernizace, přístrojové vybavení

infekčních klinik (předpoklad stanovení seznamu

přístrojového vybavení – vyhotovuje MZd).

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik 
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 4/2023, alokace 200 mil. Kč.

- Obdoba 75. výzvy (CDZ, psychiatrické ambulance s

rozšířenou péčí, stacionáře, mobilní týmy, krizová péče)

- Stavby, rekonstrukce, modernizace, přístrojové vybavení,

nákup automobilů pro zvýšení dostupnosti komunitní

psychiatrické péče

- Výzva bude vyhlášena až budou k dispozici standardy pro

komunitní psychiatrickou péči.

Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické  péče 
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ

- Plán 4/2023, alokace 500 mil. Kč.

- žadatelé budou Regionální onkologické skupiny (Komplexní

onkologická centra „KOC“ nejsou oprávněnými žadateli)

- KOC budou vydávat stanovisko „souhlas s projektem“

- Přístrojové vybavení pro rozvoj integrované onkologické péče

ve všeobecných nemocnicích (MZd vydá Seznam vybavení).

Podpora integrované onkologické péče 
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SC 4.3 ZDRAVOTNICTVÍ
Vznik a modernizace urgentních příjmů ČR

- Plán 6/2023, alokace 4 mld Kč.

- Žadatelé UP1 a UP2 dle seznamu MZd

- Přesah do Prahy

- Vznik a modernizace a vybavení urgentních příjmů, včetně

podpory lékařské pohotovostní služby.

- Struktura, technické a věcné vybavení UP je vymezeno ve

Věstníku MZd – dle toho budou vymezeny způsobilé výdaje.



91

Předpokládaná alokace 9,45 mld. Kč

jde o nižší částku (v současném IROP 13 mld. Kč)

Aktivity:
• Revitalizace a vybavení památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Obecně: Doplňkovost s OPŽP (ZCHÚ, NATURA 2000)

Na všech aktivitách budou stanoveny min. a max. výše CZV projektu

Důraz na bezbariérovost, kde to je to technicky možné a není v rozporu s
památkovou ochranou

Předpoklad vyhlášení výzev: 1. knihovny 06/2022, 2. muzea, 3. památky, poslední
CR

SC 4.4 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
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AKTIVITA PAMÁTKY (alokace 3,8 mld. Kč)

Revitalizace a vybavení přispívající k ochraně kulturního dědictví:

• Individuální projekty: Národní kulturní památky + UNESCO památky +

památky z Indikativního seznamu UNESCO

• ITI projekty: Národní kulturní památky + kulturní památky + UNESCO

památky + památky z Indikativního seznamu UNESCO

Počítá se s podporou v oblasti revitalizace památek, nových i stávajících expozic,

návštěvnických center, edukačních center, depozitáře, restaurování, vybavení pro

konzervaci a restaurování, digitalizace, ochrany a zabezpečení památek, parky u NKP a

památek UNESCO nebo parků u památek z Indikativního seznamu UNESCO

Doprovodná část projektu: parkoviště u památek

• Památka bude zpřístupněna veřejnosti

• Žadatelé: vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření

Změna oproti IROP: Nebudou podporovány památky z Indikativního seznamu NKP
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AKTIVITA MUZEA (alokace 2,4 mld. Kč)

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro:

• Krajská, státní a obecní muzea

Počítá se s podporou v oblasti revitalizace muzeí, včetně nové výstavby, nových i

stávajících expozic, depozitáře, návštěvnických center, edukačních center, restaurování

sbírek muzejní povahy, vybavení pro konzervaci a restaurování, digitalizace, ochrana

muzejních sbírek

• Muzeum spravuje sbírku dle zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní

povahy

• Žadatelé: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, obce a jimi zřizované a

zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Změna oproti IROP: Nebude omezeno návštěvností
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AKTIVITA KNIHOVNA (alokace 1,9 mld. Kč)

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro:

• knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce

• základní knihovny provozované obcí od 10 tis. obyvatel,

• základní knihovny se specializovaným knihovním fondem

• Národní knihovna ČR

Počítá se s podporou v oblasti revitalizace knihoven, včetně nové výstavby, nových i
stávajících expozic, depozitáře, návštěvnických center, edukačních center, restaurování
knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování, digitalizace, ochrana
knihovních fondů

• Projekt musí být v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027

• Žadatelé: obce a jimi zřizované a zakládané organizace, zřizovatelé základních
knihoven se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovna České
republiky

Změna oproti IROP: Nebudou podporovány krajské knihovny
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AKTIVITA CESTOVNÍ RUCH (alokace 1,4 mld. Kč)

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

Počítá se s podporou doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: záchytná
parkoviště, odpočívadla, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a
vodní turistiku / rekreační plavbu; turistická informační centra; budování
turistických tras a revitalizace sítě značení; naučné stezky, navigační systémy
měst a obcí

• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu – nepodnikatelská/nezisková
infrastruktura sloužící návštěvníkům a rezidentům

• Podpora komplexních projektů, které mají smysl (odpočívadlo + naučná stezka,
záchytné parkoviště + odpočívadlo), zaměření na min. dvě oblasti

• Podrobný výčet infrastruktury (oblastí) bude uveden ve Specifických pravidlech

• Návaznost na Národní program podpory CR v regionech

• Žadatelé: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, církve, církevní organizace,
organizace zřizované/zakládané obcemi/kraji, OSS a jeho příspěvkové organizace,
NNO činné v oblasti cestovního ruchu min. 2 roky, státní podnik
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Aktivity a odlišnosti od individuálních výzev:

PAMÁTKY:

• Podpora kulturních památek, nebudou podporovány parky u KP (OPŽP)

MUZEA:

• Nebude podporována výstavba, podpora pouze obecních muzeí

KNIHOVNY:

• Základní knihovny, které mají počet obyvatel pod 10.tis. tzv. „profesionální

knihovny“ (základní knihovna provozovaná obcí s pracovním úvazkem

knihovníka nad 15 hod/týdně)

CESTOVNÍ RUCH:

• Nebudou podporovány naučné stezky (OPŽP)
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Ljubomir DŽINGOZOV, 731 604 583, ljubomir.dzingozov@crr.cz
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