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Podporované oblasti a příklady žadatelů



Vyhlašované výzvy v r. 2022

181
výzev

242
mld. Kč

Aktuálně vyhlášené výzvy a jejich harmonogramy naleznete na



IROP 2021–2027, výzvy na rok 2022

• 7/2022 – knihovny BĚŽÍ
• 8/2022 – kybernetická bezpečnost BĚŽÍ
• 8/2022 – MŠ, IZS, eGoverment a kybernetická 

bezpečnost BĚŽÍ
• 9/2022 – Sociální služby, Knihovny (ITI), IZS – PČR a 

HZS, MŠ (ITI), silnice II. třídy, ZŠ, sociální bydlení, 
nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou 
dopravu, eGovernment a kyberbezpečnost (ITI)

• 10/2022 – sociální služby (ITI), zdravotní následná 
péče, muzea, cyklodoprava, ZŠ (ITI), sociální bydlení 
(ITI), nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou 
dopravu (ITI), nemotorová doprava, SŠ, neveřejná 
síťová infrastruktura veřejné správy, vzdělávání 
(CLLD), sociální služby (CLLD)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované výzvy IROP 2021–2027 
(mmr.cz)

V ČR jsou v období 2021–2027 zastoupeny nově všechny tři kategorie 
regionů s odlišnou mírou spolufinancování z prostředků EU:

Více rozvinuté regiony
(VRR)

Přechodové 
regiony (PR)

Méně rozvinuté regiony
(MRR)

40 %

70 %

85 %



Akční plán SRR ČR 2023–2024



Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit
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Co se změnilo?

• Odstraněné aktivity / úkoly
» Podpora organizace kongresů globálního významu
» Edukace samosprávy v oblasti zdravotnictví a jeho managementu

• Nové aktivity
» Podpořit specifické problémy a potenciál HSOÚ
» Podpora metropolitní spolupráce

• Vymezení HSOÚ zachováno
• Stávající aktivity

» Shrnutí naplňování za roky 2021–2022
» Úkoly na roky 2023–2024
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Využití výstupů Koordinace HSOÚ

• Zohlednění při přípravě AP SRR 23-24
» Tematické shluky – řešitelné přes regionální centra (bonifikace HSOÚ)
» Projednání draftů karet aktivit do 12. 8., poté podklad na PS Regio a další

• Zohlednění při přípravě NDT 
» Pravděpodobně PRR 23+
» Identifikace témat, které doposud nejsou podporovány

• Konference HSOÚ
» Sdílení zkušenosti mezi regiony
» Představení možné podpory z různých úrovní
» Možné strategie rozvoje HSOÚ



Vymezení regionálních center nižšího řádu

• podmínky pro sjednocení územně plánovací činnosti krajů
• využití pro strategické plánování krajů i státu
• možnost podpory z IROP v oblasti regionální dopravy



Národní plán obnovy



Stav sBF (2.8.1) a nBF (2.8.2)

• Nařízení vlády v meziresortním připomínkovém řízení
• S ÚHOS vyjednána podpora i pro "zdravotnická zařízení"
• Po vypořádání zveřejníme "oznámení o připravované výzvě" -

tj. přesné podmínky - cca říjen
• Dodatečná komunikace s EK – výše požadované energetické 

úspory, vyjasnění možnosti 5% navýšení zastavěné plochy
• Konzultace zejména specifických BF
• Počet projektových záměrů specifických BF prozatím 

dostatečný, není však prostor pro odpad 
• Proces vydání doporučení RSK potřeba řešit s územními 

partnery
• Projekty „přirozené úložiště uhlíku“ zajištěny
• Výzva na podnikatelské BF vyhlášena – více na www.mpo.cz
• Spuštěn příjem žádostí NDT od 1. srpna, ukončení 31. října



Ostatní



Regionální akční plán

• Výzvy IROP s vazbou na RAP
» 31. 8. - ZZS
» 20. 9. - silnice II. třídy
» Říjen - střední školství
» Listopad – Deinstitucionalizace sociálních služeb

• Schvalování RAP
» Do vyhlášení výzvy v tématu RAP v libovolných intervalech
» Po vyhlášení výzvy v tématu RAP po 6 měsících od posledního schválení RAP na RSK

• Web územní dimenze (www.uzemnidimenze.cz)
» Alokace rozdělení mezi kraje
» Aktuálně schválené verze RAP (včetně archivace dříve schválených verzí)



Hodnocení CLLD 2021–2027

Hodnocení programových rámců
• Modifikace výzvy pro Zaměstnanost+ (více zde)
• Ostatní programy v průběhu září a října
• PRV přechodné období –> modifikace výzvy pro SP SZP 2023 
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Hodnocení ITI 2021–2027
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Hodnocení koncepčních částí strategií (FN+P):
• 6 úspěšně schváleny (MB, Olomouc, ČB, Jihlava, Brno, Ústí-Chomutov)
• 4 probíhá hodnocení (Plzeň, KV, Ostrava, HK-Pardubice)
• Zbývající 3 strategie (Liberec-Jablonec, Zlín, Praha) 

předpoklad podání říjen
• Provádí MMR-OSARPPB ve spolupráci s externími hodnotiteli

Hodnocení programových rámců (akční plán strategie)
• Potřeba modifikace výzvy pro předkládání integrovaných územích strategií
• Předpoklad 2-3 vln modifikací, proběhnou v tomto roce
• Provádí ŘO



CZ PRES – další aktivity a akce regionální politiky

• 20. výročí Evropského týdne regionů a měst
» MMR workshop: Living SDGs in local communities
» ESPON workshop: Entrepreneurial regional governance -territorial cohesion 

through open Innovation
» Registrace: spuštěna od 30. 8. 2022

• Konference Inovativní region: příležitosti a výzvy, 9. - 11. 11. 2022
» Mezinárodní účast, spolupráce s OLK, propojení stakeholderů
» Témata: HSOÚ, Dobrá praxe, Inovace, Rozvoj území, Telemedicína, TIA aj.
» říjen 2022: zaslání pozvánky

• Informace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Priority (mmr.cz)



Děkujeme za pozornost.


