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Čerpání IROP 2014 - 2020
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Výsledky Centra za rok 2020

• Hodnocení a výběr projektů: 2 781 projektových žádostí, zejm. výzvy integrovaných nástrojů

(MAS, IPRU). Doporučeno k financování za 20 mld. Kč. Počet projektů s právním aktem

vzrostl na 10 375 v objemu 121 mld. Kč příspěvku SF. Velký zájem byl v rámci končící výzvy

na zateplení objektů.

• Administrace žádostí o platbu: nadprůměrný počet žopl (3 361), zkrácení doby proplacení na

průměr 66 dní.

• Kontrola veřejných zakázek – pozitivní posun na možnost kontroly zakázky již před jejím

zadáním a podpisem Sod. Možnost zadavatele opravit podmínky zakázky a eliminovat riziko

sankcí. Proveden průzkum spokojenosti zadavatelů se službami Centra a nastavena metodika

preventivních opatření.

• Kontrola udržitelnosti projektů, provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací. Většina

projektů přešla do fáze udržitelnosti – nastavuje se systém prevence udržitelnosti (seznam

dokumentace pro kontrolu udržitelnosti, příprava webových prezentací pro jednotlivé

specifické cíle s ohledem na rizikovost jednotlivých oblastí).

• Systémová komunikace se žadateli a příjemci: prostřednictvím MS2014+ u konkrétních

projektů a dále prostřednictvím webových stránek a seminářů. Plánované semináře a

roadshow k IROP 2 musely být zrušeny – využíváno on-line prostředí. Režim kvalitního

fungování úřadu v době home office byl ověřen průzkumem spokojenosti na jaře i na podzim

roku 2020. Naprostá většina respondentů byla s fungováním Centra a komunikaci

zaměstnanců spokojena.



Aktuality z Centra pro regionální rozvoj

• Rok 2020 byl klíčový pro čerpání všech evropských programů, včetně IROP. EK

zareagovala na pandemii Covid-19 přidělením dodatečné finanční pomoci za

účelem snížení dopadů infekčního onemocnění. IROP je jediným programem,

který rozděluje tyto finanční prostředky, a to prostřednictvím nástroje REACT-EU

(22 mld. Kč) s podmínkou dočerpání do konce roku 2023.

• Výzvy REACT-EU vyhlášeny v dubnu 2021. Zaměření na oblast zdravotnictví, IZS

a sociální infrastrukturu. Aktuálně došlo k úpravě výzev poskytovatelům

zdravotnických služeb (posílila se finančně 98. výzva o 3,5 mld. Kč, v 99. a 100.

výzvě se snížila míra financování na 70 % a upravily se podporované aktivity

včetně limitů). Výběrová kritéria se po dohodě MMR, MZd a Asociací krajů

nezměnila a NUKIB potvrdil, že nedošlo k neoprávněné manipulaci s projektovými

žádostmi.

• Publicita k projektům IROP: 

• microsite Regiony nás baví na odkaze https://regionynasbavi.cz/, videa na odkaze 

https://www.youtube.com/channel/UCd0hOLYx3At-cYrQgFFRSgw/videos

https://regionynasbavi.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCd0hOLYx3At-cYrQgFFRSgw/videos


IROP 2021-2027

 Programový dokument IROP 2021-2027 k 20. srpnu

2021 odeslán do Bruselu.

 V těchto měsících běží vyjednávání s Evropskou komisí.

 V září 2021 bude Programový dokument IROP předložen ke

schválení Vládě České republiky.

 První výzvy pro nové období lze očekávat v 1. čtvrtletí 2022.

 Pravidla spolufinancování SF, která stanovila maximální podíly

státního rozpočtu, resp. státních fondů a zároveň minimální

finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů

v programovém období 2021-2027, v dubnu schválila vláda ČR.

Méně rozvinuté reg. EFRR 85 % + podíl obce, kraje 15 %

https://irop.mmr.cz/getmedia/488ad7d1-5fc5-4b2c-b6cc-29e3753a765b/PD-IROP-2021-2027_20210820.pdf.aspx?ext=.pdf


Konzultační servis IROP

 Služba určená pro zjednodušení komunikace při řešení dotazů před

podáním žádosti o podporu v rámci IROP 2021–2027 (aktivně se

využívá již u REACT-EU).

 Přehled všech dotazů a odpovědí na jednom místě.

 Přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí.

 Dostupný přes webové rozhraní https://ks.crr.cz/

 Pro řešení konkrétních dotazů je třeba provedení registrace

tazatele.

 Po založení účtu tazatele a jeho validaci

skrze mailovou adresu je možné zakládat

nové dotazy, které jsou dle zadaných

parametrů přiřazovány příslušným pracovníkům

Centra pro regionální rozvoj České republiky,

kteří zajišťují odpovědi.

https://ks.crr.cz/


ERDF Alokace IROP II podle specifických cílů 
a cílů politiky EU (kurz v PPT vždy 26 Kč/EUR)

Cíl

politiky 

EU

Specifický cíl Oblast
Alokace v Kč

(EFFR)

1 SC 1.1 CP1 e-government 15 184 161 356

2 SC 2.1 CP2 mobilita 14 853 240 376

2 SC 2.2 CP2 veřejná prostranství 17 440 024 706

2 SC 2.3 CP2 IZS 9 401 359 240

3 SC 3.1 CP3 silnice II. třídy 12 844 134 784

4 SC 4.1 CP4 vzdělávací infrastruktura 15 047 921 902

4 SC 4.2 CP4 sociální infrastruktura 9 679 604 844

4 SC 4.3 CP4 zdravotní infrastruktura 10 232 104 870

4 SC 4.4 CP4 kultura a cestovní ruch 9 449 982 490

5 SC 5.1 CP5 CLLD 8 523 834 930

TP SC 6.1 Technická pomoc 2 036 904 636 

Celkem 124 693 274 134



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost 

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

Příklad: Digitalizace stavebního řízení – kompletní elektronické podání a

řízení, standardizované formáty projektových dokumentací, jednotné

podklady, přístup k detailům jednotlivých řízení.

• Elektronická identita

Příklad: Rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v

elektronických službách veřejné správy.

• Rozšíření propojeného datového fondu

Příklad: Pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových

informačních systémů.



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost 

eGovernment cloud

Příklad: Vybudování státního datového centra; služby na úrovni SW 

platforem (databáze, webové servery – např. jednotný web pro všechny 

obce); služby na úrovni aplikací (např. jednotný email pro celý stát gov.cz). 

Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

Příklad: Automatické pořizování snímků aut překračujících rychlost v obci a 

automatické rozesílání pokut bez účasti úředníka.

Portály obcí a krajů

Příklad: Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, 

veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana.



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost 

Metropolitní a krajské sítě

Příklad: Rozvoj neveřejných optických sítí – propojení veřejných institucí 

(např. úřadů, nemocnic a škol) 

Kybernetická bezpečnost

Příklad: Komplexní zabezpečení nemocnice - fyzická ochrana serverů; 

antivirus; systém pro sledování síťového provozu; filtrování komunikace 

zvenčí či zevnitř; ověřování identity uživatelů; šifrovací prostředky



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost

Klíčové parametry

• Souhlasné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu

• Soulad projektu se strategií „Digitální Česko“

• 15 let udržitelnosti u metropolitních sítí

• Realizace i v Praze 

• Využití ITI



Specifický cíl 1.1 – eGovernment a 
kybernetická bezpečnost

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

eGovernment 50% 7 592 080 678 129 946 829 

eHealth 

(elektronické 

zdravotnictví)

20% 3 036 832 271 51 978 732 

Kyberbezpečnost 30% 4 555 248 407 77 968 097 



Specifický cíl 2.1 
Čistá a aktivní mobilita

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Příklad: Vodíkové autobusy pro MHD

Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

Telematika pro veřejnou dopravu

Příklad: Platební terminály pro platbu kartou v MHD

Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (přestupní terminály)

Bezpečnost v dopravě

Příklad: Rekonstrukce mostu ve městě se zaměřením na bezpečnost chodců

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Příklad: Cyklostezka mezi 2 městy; mobiliář u existující cyklostezky



Specifický cíl 2.1 
Čistá a aktivní mobilita

Klíčové parametry

• Vozidla na CNG musí být alespoň částečně na biometan.

• V projektu v obci nad 40 tisíc obyvatel = soulad s Plánem udržitelné městské 

mobility.

• V projektu obce do 40 tisíc obyvatel = Karta souladu projektu s principy 

udržitelné mobility.

• Realizace i v Praze (vozidla, plnicí a dobíjecí stanice).

• Využití ITI.



Specifický cíl 2.1 – Čistá a aktivní 
mobilita

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Kolejová vozidla 7% 1 039 726 826 392 959 211

Ostatní vozidla 31% 4 604 504 517 2 578 794 821

Cyklostezky 20% 2 970 648 075 1 514 530 291

Stanice 8% 1 188 259 230 613 998 767

Telematika 8,5% 1 262 525 432 859 598 274

Terminály 13,5% 2 005 187 451 719 883 366

Bezpečnost 12% 1 782 388 845 840 924 069



Specifický cíl 2.2 
Revitalizace měst a obcí

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a 

obcí včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných 

prostranstvích např. parky, náměstí, městské třídy, náplavky, uliční prostory.

Příklady: Komplexní revitalizace náměstí nebo návsí, vnitrobloků, veřejně 

přístupného areálu nemocnice – včetně chytrých laviček, lamp s dobíječkami 

elektromobilů, herních prvků apod.

Rozmezí s OPŽP: v OPŽP projekty zaměřeny jen na zeleň, vodní plochy a 

hospodaření s vodou (bez mobiliáře a komplexních technických úprav); v 

IROP komplexní projekty – zeleň, voda, podzemní retenční nádrže a 

propustná dlažba do 30% celkových způsobilých výdajů projektu.



Specifický cíl 2.2 – Revitalizace 
měst a obcí

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Veřejná prostranství 100% 17 440 024 706 4 996 312 182



Specifický cíl 2.3 
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a 

ochrana obyvatelstva

Materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní 

složky IZS (Policie, HZS, ZZS) pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, 

pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva atd. - stanice a technika.

Příklady: Rekonstrukce hasičské zbrojnice; technický automobil pro zásah při 

haváriích způsobených únikem nebezpečných látek.

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek 

Příklad: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva 

Příklad: Zavádění nových technických a technologických možností pro 

informování obyvatelstva

Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních 

složek IZS

Příklad: Modernizace Národního informačního systému IZS



Specifický cíl 2.3 – Prevence rizik, 
zvýšení odolnosti a ochrana 

obyvatelstva

Aktivita Podíl aktivity na SC Alokace EFRR v Kč
Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Policie 40% 3 760 543 696 0

Zdrav. záchranná sl. 20% 1 880 271 848 0   

Hasiči 40% 3 760 543 696 0   



Specifický cíl 3.1 

Silnice II. třídy 

Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

Výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek

Rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy

Technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. 

třídy



Specifický cíl 3.1 – Silnice II. třídy

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Silnice 100% 12 844 134 784 0



Specifický cíl 4.1 
Vzdělávací infrastruktura

Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území ORP s jejich nedostatečnou 

kapacitou. 

Příklad: Přístavba mateřské školky

Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických 

požadavků (jen pro MŠ s výjimkou od krajské hygienické stanice)

Příklad: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela 

fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice.

Základní školy  - odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 

vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita 

škol, zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro komunitní aktivity  

při ZŠ, školní družiny a školní kluby.

Příklady: Přístavba ZŠ – učebny fyziky a chemie; tělocvična a sportovní 

hřiště; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy; modernizace prostor 

školní družiny.



Specifický cíl 4.1 
Vzdělávací infrastruktura

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře – odborné učebny ve vazbě na 

odborné předměty, vnitřní konektivita škol, zázemí pro komunitní aktivity při SŠ/VOŠ, 

školní kluby u víceletých gymnázií.

Příklad: Přístavba SŠ – odborné laboratoře; komunitní sportovní hřiště; 

rozvod a zabezpečení internetu v budově školy

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – odborné prostory ve vazbě na 

odborné předměty 

Příklad: Technické dílny domu dětí a mládeže.

Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče –

vybudování, úpravy zázemí

Příklady: Centrum komplexní podpory po studenty se sluchovým postižením          

při SŠ; modernizace střediska výchovné péče za účelem předcházení vzniku     

a rozvoje negativních projevů chování dětí.



Specifický cíl 4.1 – Vzdělávací 
infrastruktura

Aktivita
Podíl aktivity na 

SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

MŠ 25% 3 761 980 476 1 901 382 001

ZŠ 43% 6 470 606 418 3 701 925 263 

SŠ a konzervatoře 22% 3 310 542 818 0  

Neformální 

vzdělávání
5% 752 396 095 374 246 867 

Speciální vzdělávání 5% 752 396 095 0



Specifický cíl 4.2  

Sociální infrastruktura 

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

Příklady: Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením; nákup 

automobilů pro terénní sociální služby.

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Příklad: Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby 

komunitního charakteru.

Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových 

prostor pro potřeby sociálního bydlení .

Příklad: Rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro osoby bez 

domova.



Specifický cíl 4.2 – Sociální 
infrastruktura

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Sociální bydlení 30% 2 903 881 453 669 180 974

Sociální služby 70% 6 775 723 391 1 708 763 410



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví 

Primární péče – vznik a modernizace urgentních příjmů

Příklad: Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího urgentní a 

intenzivní péči v jednom celku (příjmová část, ambulantní část, expektační 

lůžková část, resuscitační a intenzivní lůžková část).

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

deinstitucionalizace psychiatrické péče

Příklad: Vybudování Centra duševního zdraví komunitního typu

dostupnost následné a dlouhodobé péče vč. paliativní a hospicové péče

Příklad: Technické vybavení poskytovatelů péče (monitory vitálních funkcí, 

polohovací elektrická lůžka, chodítka, zvedáky do vany); přístrojové vybavení 

lůžkového hospice/mobilního paliativního týmu.



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví 

dostupnost integrované onkologické péče, perinatologické a 

gerontologické péče ve všeobecných nemocnicích

Příklad: Přístrojové vybavení (sonografické přístroje, polohovací lůžka, 

ventilátory, rehabilitační pomůcky apod.).

Podpora ochrany veřejného zdraví

rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a 

klinik infekčních onemocnění, včetně podpory rozvoje odběrových 

míst a laboratoří 

Příklad: Infrastruktura a přístrojové vybavení.



Specifický cíl 4.3 – Infrastruktura 
ve zdravotnictví

Aktivita
Podíl aktivity na 

SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Urgentní příjmy 38% 3 888 199 851 0

Integrovaná péče 24% 2 404 544 644 0

Psychiatrie 9% 920 889 438 0

Paliativní péče 6% 613 926 292 0

Hygiena 24% 2 404 544 644 0



Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch 

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro: 

Národní kulturní památky + památky z Indikativního seznamu UNESCO 

(individuální projekty)

Národní kulturní památky + kulturní památky + památky z Indikativního 

seznamu UNESCO  (ITI projekty)

Krajská, státní a obecní muzea 

Knihovny vykonávající regionální funkce a základní knihovny se 

specializovaným knihovním fondem

Příklady: Expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, 

edukační centra, konzervace a restaurování, revitalizace, parky u památek.



Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch 

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Příklady: Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - záchytná parkoviště, 

odpočívadla, sociální zařízení; turistická informační centra; budování turistických 

tras a revitalizace sítě značení; naučné stezky, navigační systémy měst a obcí.



Specifický cíl 4.4 – Kulturní 
dědictví 

a cestovní ruch 

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Památky 40% 3 779 992 996 2 007 904 485

Knihovny 20% 1 889 996 498 727 702 242

Muzea 25% 2 362 495 623 909 627 803 

Cestovní ruch 15% 1 417 497 374 545 776 682 



Specifický cíl 5.1
Komunitně vedený místní rozvoj

Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí 

místních komunikací.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. 

Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury. 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a 

technika, zdroje požární vody v obcích).

Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin.

Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Infrastruktura pro sociální služby.

Revitalizace kulturních památek.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Specifický cíl 5.1 – Komunitně 
vedený místní rozvoj

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

CLLD 100% 8 523 834 930 0  



Specifický cíl 6.1 – Technická 
pomoc

Aktivita
Podíl aktivity 

na SC
Alokace EFRR v Kč

Z toho návrh pro ITI 

EFRR v Kč

Technická pomoc 100% 2 036 904 636 0



Harmonogram přípravy IROP 
Úkol Termín Odpovědný subjekt

Zaslání návrhu PD IROP 
k připomínkám Evropské komisi

19. 3. 2021 ŘO IROP

Pravidla spolufinancování 2021+ na 
vládě

Březen 2021 Vláda/MF – PCO

Připomínky od EK k PD IROP Do 24. 4. 2021 EK

Meziresortní připomínkové řízení k PD 
IROP 

Květen 2021 ŘO IROP

Schválení Obecného nařízení a 
nařízení k EFRR 

Květen 2021 Evropský parlament

Spuštění SEA u PD IROP 27. 5. 2021 ŘO IROP/zpracovatel 
SEA

Vydání stanoviska SEA u PD IROP Do 3. 9. 2021 MŽP

Schválení PD IROP vládou Do 15. 9. 2021 Vláda/ŘO IROP

Schválení PD IROP 2021-2027 ze 
strany EK

4. čtvrtletí 2021 Evropská komise

PRVNÍ VÝZVY IROP 2021- 2027 4. čtvrtletí 2021 ŘO IROP



Připravované nástroje v IROP

Obecně

• Max. 30 % alokace v IROP na integrované nástroje

ITI

• Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)

• ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení ZS ITI

• Součástí strategie již stěžejní strategické projekty

• Opět vyčleněná alokace ve specifických cílech IROP

CLLD

• Samostatný SC 5.1 IROP

• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci     

se žadateli



Připravované nástroje v IROP

KPSV +

• Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 2021+

• Koordinuje Agentura pro sociální začleňování

• Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP

• IROP – sociální služby, sociální bydlení, vzdělávání 

• Opět vyčleněná alokace ve vyhlášených výzvách IROP

RAP

• Regionální akční plány jen v IROP

• Primárně krajská témata

• Silnice II. třídy, střední školství, zdravotnická záchranná služba, 

deinstitucionalizace sociálních služeb

• RAP schválen Regionální stálou konferencí

• Výzva IROP s alokací po krajích podle jasného klíče



Kde najdete informace o IROP 2021-2027

Web IROP: www.irop.mmr.cz

http://www.irop.mmr.cz/


Děkuji za pozornost.
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Ing. Viktor Kruml

Územní odbor IROP pro Ústecký kraj

Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 735 159 463

E-mail viktor.kruml@crr.cz

www.crr.cz

http://www.crr.cz/

