
Integrovaný 

regionální operační 

program 2021 - 2027.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj

19.4.2022, Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem



Alokace 125 mld. Kč 

(individuální projekty 90,5 mld. Kč, ITI 26 mld. Kč, MAS 8,5 mld. Kč) 

Implementační struktura:
• Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

• Nositelé integrovaných strategií pro ITI a CLLD

Aktuální stav příprav:
• Programový dokument schválen vládou (listopad 2021)

• Probíhá vyjednávání s EK, následovat bude schválení dokumentu, zasedání 
Monitorovacího výboru, Vyhlášení výzev…

• První výzvy lze očekávat na přelomu jara a léta 2022

• Vydána Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 2021-2027 (1.4.2022)

• Vydán metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

IROP 2021-2027
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IROP 2021-2027
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CLLD

95%

80%

-



Kofinancování ze státního rozpočtu
(méně rozvinuté regiony)
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https://irop.mmr.cz/getmedia/82204d9f-4fd2-4613-ab97-342f82d87eaf/Prehled-

kofinancovani-podle-typu-zadatele_k-3-1-2022.pdf.aspx?ext=.pdf

https://irop.mmr.cz/getmedia/82204d9f-4fd2-4613-ab97-342f82d87eaf/Prehled-kofinancovani-podle-typu-zadatele_k-3-1-2022.pdf.aspx?ext=.pdf


Proces administrace rámcově vychází z IROP 2014-2020. 

Příklady některých změn/úprav:

• Konzultace před předložením projektu primárně přes 

webovou aplikaci Konzultační servis

• Předpoklad průběžných výzev, avíza nebudou aplikována

• Pro určité aktivity využíván nástroj RAP („krajské obálky“)

• Zjednodušené metody vykazování - paušál

• Vzorkování kontrol u žádostí o platbu, u 

zadávacích/výběrových řízeních i u VSK

• Platforma BIM na sdílení rozpočtů

• Způsobilost výdajů od 1.1.2021

IROP 2021-2027
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IROP TOUR – Královéhradecký kraj

6

Termín Místo konání

02.05.2022 Jičín

03.05.2022 Náchod

04.05.2022 Trutnov

05.05.2022 Rychnov nad Kněžnou

11.05.2022 Hradec Králové

Na jednotlivé akce se můžete přihlásit na stránkách Centra 
www.crr.cz/kalendar.

http://www.crr.cz/kalendar


Struktura IROP 2021-2027
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*kulturní dědictví bylo připojeno k SC 4 (sociálno, 

zdravotnictví, vzdělávání a kulturní dědictví) , SC 5 tak 

zahrnuje pouze komunitně vedený místní rozvoj 

*



Struktura IROP 2021-2027
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Nová témata v IROP

• Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

• Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

• Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví (paliativní péče)

• 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)



Návrh rozdělení financí v IROP 2021-2027
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Cíl politiky/priorita Specifický cíl Téma Fond

Alokace specifického 

cíle (Kč)

CP 1 – priorita 1 SC 1.1
eGovernment a 

kyberbezpečnost
EFRR 12 424 093 301  

CP 2 – priorita 2
SC 2.1 IZS EFRR 9 333 305 380  

SC 2.2 Zelená infrastruktura EFRR 13 795 964 504  

CP 3 – priorita 3 SC 3.1 Silnice II. třídy EFRR 10 166 689 736  

CP 4 – priorita 4

SC 4.1 Vzdělávání EFRR 14 070 685 797 

SC 4.2 Sociální infrastruktura EFRR 9 049 128 827  

SC 4.3 Zdravotnictví EFRR 9 565 642 065  

SC 4.4 Kultura a cestovní ruch EFRR 8 834 462 816  

CP 5 – priorita 5 SC 5.1 CLLD EFRR 7 968 639 382  

CP 2 – priorita 6 SC 6.1 Čistá a aktivní mobilita EFRR 20 371 428 707  

CELKEM 117 670 936 835  
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Srovnání alokace v IROP 1 a IROP 2
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Specifický

cíl
Aktivita

% ze 

SC

Celkem alokace 

EFRR
Z toho ITI 

(cca) EFRR 

SC 1.1
eGovernment 50,0%

6 212 046 650 Kč 116 234 472 Kč 

SC 1.1
elektronické zdravotnictví 20,0%

2 484 818 660 Kč 0 Kč 

SC 1.1
kybernetická bezpečnost 30,0%

3 727 227 990 Kč 0 Kč 

SC 2.1
modernizace IZS - policie 48,0%

4 479 986 582 Kč 0 Kč 

SC 2.1
modernizace IZS – zdrav. 

záhranné služby 20,0%
1 866 661 076 Kč 0 Kč 

SC 2.1
modernizace IZS - hasiči 32,0%

2 986 657 722 Kč 0 Kč 

SC 2.2
veřejná prostranství 100,0%

13 795 964 504 Kč 4 541 679 586 Kč 

SC 3.1
silnice II. Třídy 100,0%

10 166 689 736 Kč 0 Kč 

SC 4.1
mateřské školy 25,0%

3 517 671 449 Kč 1 577 588 363 Kč 

SC 4.1
základní školy 43,0%

6 050 394 893 Kč 2 827 667 776 Kč 

SC 4.1
střední školy 22,0%

3 095 550 875 Kč 0 Kč 

SC 4.1
neformální vzdělávání 5,0%

703 534 290 Kč 302 347 528 Kč 

SC 4.1
speciální vzdělávání 5,0%

703 534 290 Kč 0 Kč 

SC 4.2 sociální bydlení 30,0% 2 714 738 648 Kč 359 213 515 Kč 

SC 4.2 sociální služby 70,0% 6 334 390 179 Kč 1 565 570 267 Kč 
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Specifický

cíl
Aktivita % ze SC

Celkem alokace 

EFRR
Z toho ITI 

(cca) EFRR 

SC 4.3 urgentní příjmy 39,1% 3 739 462 090 Kč 0 Kč 

SC 4.3 integrovaná péče - psychiatrie 8,8% 841 378 970 Kč 0 Kč 

SC 4.3 integrovaná péče - paliativa 2,9% 280 459 657 Kč 0 Kč 

SC 4.3 integrovaná péče - onkologie 4,9% 467 432 761 Kč 0 Kč 

SC 4.3 integrovaná péče - následná péče 19,9% 1 899 744 781 Kč 0 Kč 

SC 4.3
ochrana veřejného zdraví - hygiena 24,4%

2 337 163 806 Kč 0 Kč 

SC 4.4 památky 40,0% 3 533 785 126 Kč 1 961 331 725 Kč 

SC 4.4 knihovny 20,0% 1 766 892 563 Kč 827 490 121 Kč 

SC 4.4 muzea 25,0% 2 208 615 704 Kč 1 065 600 874 Kč 

SC 4.4 cestovní ruch 15,0% 1 325 169 422 Kč 469 230 315 Kč 

SC 5.1 komunitně vedený místní rozvoj 100,0% 7 968 639 382 Kč 0 Kč 

SC 6.1 kolejová vozidla 6,1% 1 243 510 812 Kč 501 960 573 Kč 

SC 6.1 ostatní vozidla 28,5% 5 807 710 038 Kč 2 729 300 487 Kč 

SC 6.1 cyklostezky 23,2% 4 726 838 952 Kč 1 730 031 401 Kč 

SC 6.1 plnící a dobíjecí stanice 6,4% 1 308 111 689 Kč 421 246 302 Kč

SC 6.1 telematika 6,8% 1 389 212 390 Kč 755 230 229 Kč

SC 6.1 přestupní uzly HD 15,2% 3 089 747 048 Kč 1 684 078 078 Kč

SC 6.1 bezpečnost 13,8% 2 806 297 777 Kč 966 448 184 Kč
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Specifický cíl  1.1 

eGovernment a kybernetická bezpečnost
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Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné 

organizace a veřejné orgány

Podporované aktivity:
• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eHealth, 

elektronizace stavebního řízení, . . .)

• Kybernetická bezpečnost (realizace opatření podle § 5 odst. 3 zákona)

• Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy (metropolitní sítě, 

propojení úřadů a veřejných institucí)

• Rozšíření propojeného datového fondu (naplnění základních registrů a 

dobudování jejich infrastruktury)

• Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity 

(elektronická identita občanů a firem)

• Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

• Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy 

(standardizace vybavení HW/ SW obce, kraje)

Poznámky:

Dokládání souhlasného stanoviska OHA; 15 let udržitelnosti pořízených 

neveřejných optických sítí; min. 3 nové funkcionality; ne podpora provozních 

systémů úřadů; ne předplatné služeb, údržba, servis
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Text

Nadpis

Specifický cíl  2.1 

Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva



16

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof 

a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Aktivity:

• Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných 

podmínek pro ZS IZS 

• Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a 

pořízení technického a technologického vybavení

• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění

• Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT 

systémů ZS IZS

Poznámky: 

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

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V jen 

přes CLLD.

U budov i vozidel důraz na energetické parametry. 



Text

Nadpis

17

Specifický cíl  2.2 

Revitalizace měst a obcí
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Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a 

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

všech forem znečištění 

Aktivity:
• Ucelené projekty veřejných prostranství/nevyužívaných ploch

zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku),

veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření nezbytná pro

rozvoj kvality ekosystémových služeb

Poznámky:

Nejedná se o rekonstrukce staveb v brownfieldech. Dokládání stanoviska

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; realizace na základě ÚS VP

registrované v EÚPČ/RP/architektonické soutěže; realizace v zastavěném

území nebo v zastavitelných plochách ve veřejném prostranství; součástí

projektu vždy zelená infrastruktura a hospodaření se srážkovou vodou; u

obcí nad 10 tis. obyvatel studie systému sídelní zeleně; nebudou

podporovány silnice I., II. a III. třídy; omezení plochy tvořící dopravní

infrastrukturu.



Specifický cíl  3.1 

Silnice II. třídy
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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

Aktivity:

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace silnic II. třídy, zahrnutých 

do nově definované regionální silniční prioritní sítě 

Poznámky:

Žadatelé – kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

Kraje budou mít zpracovány Regionální akční plány, kde budou

podchyceny zamýšlené projekty konkrétního kraje (budou tedy

„krajské obálky“, kraje mezi sebou nebudou muset soupeřit)



Specifický cíl  4.1 

Vzdělávací infrastruktura
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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

Aktivity:

• MŠ 

Navýšení kapacity jen v definovaných SO ORP: navýšení min. o 20 dětí a 

15-30 % kapacity pro děti do 3 let; řešení školek na výjimku od KHS.

• ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře

Lze řešit formální i neform. vzdělávání dohromady, ne kmenové třídy, 

doprovodná aktivita: vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity 

vedoucí k sociální inkluzi.

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Pouze pro domy dětí a mládeže nebo stanice zájmových činností, základní

umělecké školy a základní knihovny dle zákona č. 257/2001 Sb.

• Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách

zřízených dle §16 odst. 9 šk. zákona a střediska výchovné péče



Specifický cíl  4.2 

Sociální infrastruktura
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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

Aktivity:

• Sociální bydlení určené osobám v bytové nouzi dle typologie 

ETHOS.
Nutný souhlas obce, opět udržitelnost 20 let, u NNO požadavek na historii,

CS i senior, rýsuje se navýšení limitu, možnost pořízení i základního

nábytku… doplňkovost s OPZ+.

• Infrastruktura sociálních služeb dle zákona o sociálních

službách

Pobytové soc. služby péče přes NPO, IROP – terénní a ambulantní soc. 

služby péče plus všechny typy soc. služeb prevence.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního

začleňování

Přes Regionální akční plány.



Specifický cíl  4.3 

Infrastruktura ve zdravotnictví
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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

Aktivity:
• Vznik a modernizace urgentních příjmů 

• Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

• Podpora integrované onkologické péče 

• Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče 

• Akutní a specializovaná lůžková psychiatrická péče

• Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické  péče 

• Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik 

• Podpora ochrany veřejného zdraví

Poznámky:
Mobilní hospicové a paliativní týmy – žadatelé domácí agentury oprávněné 

k poskytování péče + paliativní a hospicové týmy všeobecných nemocnic 

(pomůcky, auta, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů). 

Komunitní psychiatrická péče (CDZ, psychiatrické ambulance s rozšířenou 

péčí, stacionáře, mobilní týmy, krizová péče).



Specifický cíl  4.4 

Kulturní dědictví a cestovní ruch
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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

Aktivity:

• Památky (NKP, UNESCO, indikativní seznam UNESCO)
Ne indikativní seznam NKP. V IN i možnost KP, pokud to mají ve strategii.

• Muzea (státní, krajská, obecní) spravující sbírku dle zákona

č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Bez omezení ukazatelem návštěvnosti.

• Knihovny (obce od 10 tis. obyvatel, specializovaný knihovní

fond, Národní knihovna ČR)

Ne krajské knihovny. V CLLD pro obce do 10 tis. obyvatel.

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Záchytná parkoviště, odpočívadla, sociální zařízení, infrastruktura pro 

vodáckou turistiku; turistická IC; turistické trasy, revitalizace sítě značení; 

naučné stezky, navigační systémy měst a obcí – řešit minimálně dvě 

oblasti.



Specifický cíl  5.1 

Komunitně vedený místní rozvoj
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Komunitně vedený místní rozvoj

Aktivity:

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, cyklistickou dopravu 

• Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V                      

• Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

• Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben 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

Poznámky:
Podpora 95% z EU, projekt musí být realizován na území MAS se schválenou strategií CLLD a v souladu s cíli 

CLLD, hodnocení projektů bude prováděno na Centru 



Specifický cíl  6.1 

Čistá a aktivní mobilita
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Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství

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

Poznámky:

Soulad s Plánem udržitelné městské mobility (nad 40 tis. obyvatel);pod 40 

tis. soulad s jiným strategickým dokumentem příslušného dopravního 

módu; požadavek vazby na městské oblasti; autobusy na CNG min. 20% 

biometanu; chodníky u komunikací s vysokou intenzitou dopravy/v 

nehodových lokalitách; u cyklodopravy i hlavní trasy dle krajských strategií 

cyklistické dopravy, samostatná doprovodná infrastruktura (u stezek s 

vysokou intenzitou cyklistů).



Start IROP 2021-2027
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• Odvislé od schválení Programového dokumentu ze strany EK

• Předpoklad vyhlášení prvních výzev - červen 2022

• 1. vlna výzev (do podzimu 2022) nejspíše v tomto pořadí:
• silnice, kybernetická bezpečnost, knihovny, MŠ, vozidla, sociální 

služby, IZS-ZZS, muzea, ZŠ, cyklodoprava, eGovernment, SŠ, 
psychiatrie, bezpečnost dopravy, IZS-MV, další vzdělávání

• 2. vlna výzev (zima 2022):
• následná péče, sociální bydlení, paliativní péče, telematika, eHealth, 

speciální vzdělávání, terminály, DI sociálních služeb, neveřejné sítě

• 3. vlna výzev (pravděpodobně až 2023):
• veřejná prostranství, plnicí a dobíjecí stanice, cestovní ruch, 

standardizace ÚP, infekční kliniky, onkologická péče, urgentní příjmy

Integrované výzvy budou vyhlášeny vždy po individuálních výzvách



Kde získat relevantní informace

k IROP 2021-2027 

• Stránky Centra www.crr.cz

• Stránky IROP www.irop.mmr.cz

• Informace z Výroční konference IROP (30.11.2021)
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/vyrocni-konference-predstaveni-irop-2021-2027

• Konzultační servis www.ks.crr.cz

• Individuální konzultace na pracovišti Centra 

v Hradci Králové

https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kralovehradecky-kraj/

Ing. Jakub Řezníček, tel.: 739 320 767, e-mail: jakub.reznicek@crr.cz

http://www.crr.cz/
http://www.irop.mmr.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/vyrocni-konference-predstaveni-irop-2021-2027
http://www.ks.crr.cz/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kralovehradecky-kraj/
mailto:jakub.reznicek@crr.cz
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Děkujeme za pozornost.

Ing. Michaela Brožová

M: 735 157 809

E: michaela.brozova@crr.cz

Ing. Jakub Řezníček

M: 739 320 767

E: jakub.reznicek@crr.cz

mailto:jakub.reznicek@crr.cz
mailto:jakub.reznicek@crr.cz

