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Základní informace

 Integrovaný regionální operační program
 Nástupce ROPů
 Prostředky EFRR, tedy „tvrdé“ peníze
  4,63 mld EU, 20% z celkové alokace pro ČR
 Kofinancování 85%EFRR, 15% ČR
 Kofinancování pro příjemce – do 15%



 

  Pro všechny NUTS II regiony kromě Prahy
  4 prioritní osy + technická pomoc
  Řídící orgán MMR
 Zprostředkující subjek je  Centrum pro regionální rozvoj České 

republiky
 konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly 

projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn, 
zpracování podkladů pro certifikaci

 

Základní informace



Prioritní osy

PO 1 Infrastruktura konkurenceschopné,dostupné a bezpečné 
regiony

PO2 Lidé - zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro život v 
regionech 

PO 3 Instituce – vyšší efektivita veřejných institucí a dobrá 
správa

PO 4  Komunitně vedený místní rozvoj



Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony

 
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
 



SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

Aktivity – od str 65  IROP
 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – pro poskytovatele sociálních 
služeb

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – poskytovatelé 
sociálních služeb

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – možnost rozšíření 
práce venkovských (a nejen ) farností

  Sociální bydlení  - prázdné fary a další objekty
 
 



Komunitní centra

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

 Veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za 
účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit 

 Cílem je zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
 Kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální 

poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na 
řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. 

 Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné 
kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v 
sociální oblasti. 

 Nemůže se jednat o zařízení pro seniory
 
 
 
 



Sociální bydlení

Aktivity
 Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení (pořízení 

kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.)
 Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými 

jednotkami. 
 Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. 
 Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících 

pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. 
 Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek 

(např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů.
 
 
 
 
 



Parametry sociálního bydlení v IROP -bude se upřesňovat

 
 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, 
 Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto 

dokumentu, 
 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. 
 
 



Výzvy SC 2.1. 

     

Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem 
sociálního začleňování

Příjem žádostí : 30.10.2015 – 31.3.2016
Kde najdeme:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-

7-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialniho
 
 



SC 2.2 Podpora sociálního podnikání

Aktivity
 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
 Vznik nového sociálního podniku 
 Rozšíření kapacity podniku
 Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
Výzvy
Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality
Výzva č. 12 Sociální podnikání
29. 10. 2015 - 29. 2. 2016
15% spoluúčast
Kde najdeme: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy?page=2
 
 



SC 2.3
 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a 
péče o zdraví

 Zvýšení kvality vysoce specializované péče 
 Zvýšení kvality návazné péče
 Deinstitucionalizace psychiatrické péče 
 



SC 2.4 Zvyšování kvality a vzdělávání a celoživotního učení 

Aktivity
 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let,dětských skupin a mateřských škol 
 Výstavba a rekonstrukce odborných učeben přírodovědných a technických oborů
 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže oblastech 

komunikace v cizích jazycích, - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních 
věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace vcizích 
jazycích,  v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi 

 Podpora doplňující zeleně



SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 
 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 
Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových 
konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří,prvky pasivního vytápění a 
chlazení 
 Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
 Přechod na šetrné, ekologické zdroje 
Pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných 
čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 
Žadatelé : vlastníci bytových domů (minimálně 4 jednotky)



PRIORITNÍ OSA 3:
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 

 
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví
SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje



 SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

 

Revitalizace souboru vybraných památek
 Památky zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 
 Památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v 

kategorii kultura, 
  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  



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
SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS



SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

 Příjemci podpory jsou subjekty realizující jednotlivé projekty v rámci 
schválených strategií komunitně vedeného rozvoje na daném území 
MAS

 Specifické cíle jsou ve stejném členění a nastavení jako v IROP, 
pouze kladou důraz a komunitně vedený místní rozvoj

 Na místní úrovni vyhlašuje výzvy MAS



Důležité tipy

Základní dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
 
Kde hledat výzvy
http://www.dotaceeu.cz/irop
 
Harmonogram výzev
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
 
Prezentace ze seminářů k výzvám
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 
Sekce ostatní dokumenty v IROP

 
 
 

http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty


Děkuji za pozornost

Jaromír Hron
www.annojmk.cz
info@annojmk.cz 
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