Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
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Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
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Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí

Specifický cíl 1.1
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Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony

Prioritní osa 1

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifický cíl 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 4.2
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
„INFRASTRUKTURA“

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Alokace
945 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy. Týká se to vybrané prioritní regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy), podporované úseky budou uvedeny v dokumentaci k výzvě
podpory:
Typy projektů:

výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných (úseků) silnic, včetně budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T,

napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T.
Podporované doplňkové aktivity:

doplňující zeleň podél silnic (zelené pásy, aleje, výsadby),

prvky silniční infrastruktury s účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody, nadchody).
Příjemci:
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
Specifická kritéria
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
přijatelnosti:
 projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020,
 žadatel má zajištěné národní zdroje financování,
 projekt přispěje k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Alokace
Územní zaměření
podpory:
Typy projektů:

Příjemci:

473 mil. EUR
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy





výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality,
výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu,
nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob ve vazbě na principy udržitelné městské mobility, výstavba plnicích a dobíjecích stanic. Nákup vozidel zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a
orientace,
 zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu (výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy nebo cyklistické jízdní
pruhy).
Podporované doplňkové aktivity:
 doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách (zelené zdi a střechy), aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras (zelené pásy, aleje a liniové výsadby).
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Ministerstvo dopravy, subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce,
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Specifická kritéria
přijatelnosti:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

Alokace
Územní zaměření
podpory:

151 mil. EUR
pro aktivity zodolnění infrastruktury a vybavení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v částech území ČR, definovaných jako exponovaná území, tj. území, jež je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu










projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020,
projekt města nad 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou projektovou fiší, resp. s Plánem udržitelné městské mobility,
projekt v ostatních městech je v souladu se Strategickou projektovou fiší, a to v závislosti na velikosti města/regionu a povaze podporovaného opatření,
projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí,
vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6,
projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti,
projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.
Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

a haváriemi nebezpečných látek (stanovení územní dimenze provedlo MV ČR na základě analytického materiálu „Zajištění odolnosti v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a vybavenosti složek Integrovaného
záchranného systému".
Pro aktivitu modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek celé území ČR mimo území hl. m Prahy

Typy projektů:

Příjemci:
Specifická kritéria
přijatelnosti:



zajištění adekvátní odolnosti v území v exponovaných místech nebo v oblastech se sníženou připraveností složek IZS, způsobenou objektivními překážkami, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům, posílení vybavení složek IZS
technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům,
 modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost při řešení mimořádných událostí.
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR a obce (§29 zákona 133/1985 Sb.), které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů II. a III. kategorie II a kategorie III (dle přílohy zákona o požární ochraně), Policejní
Prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, které zřizují zdravotnické záchranné služby, a organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
 projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
 projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
 projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně jednotky sboru dobrovolných hasičů) v území, s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ podle příjemce.

Kontakty:
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop
e-mail:
irop@mmr.cz

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
„LIDÉ“
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Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Alokace
338 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy
podpory:
Typy projektů:
 zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení,
 infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura sociální práce a komunitních center,
 pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.
Podporované doplňkové aktivity:
 zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.
Příjemci:
nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
Příjemci podpory, určené na sociální bydlení, jsou obce a nestátní neziskové organizace.
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
 projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020,
 projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb,
 projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku.
 projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán,
 projekt splňuje parametry sociálního bydlení, uvedené v popisu specifického cíle.
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Alokace
26 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy
podpory:
Typy projektů:
výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.
Příjemci:
osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
Specifická kritéria
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
přijatelnosti:

projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
o sociální prospěch:
Specifická kritéria
přijatelnosti:

 podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin,
 vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování.
o ekonomický prospěch:
 zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku.
o environmentální a místní prospěch:
 uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty.
Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Alokace
284 mil. EUR
Územní zaměření
v aktivitách návazné péče jsou podporovatelné nemocnice alespoň se čtyřmi základními obory péče – gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, s minimálním počtem 300 lůžek a splňující kritérium navázání na péči
podpory:
některého z vysoce specializovaných pracovišť (onkogynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, traumatologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické).
Aktivity pro vysoce specializovanou péči: zařízení zahrnutá ve věstnících Ministerstva zdravotnictví, definujících národní síť specializovaných pracovišť. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.
Na území hl. města Prahy budou podporovány pouze projekty, splňující kritérium, kdy cílová skupina, pro kterou je projekt realizován, je z více než 50 % z méně rozvinutých regionů.
Aktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s mimo území hl. m. Prahy.
Typy projektů:
 Zvýšení kvality vysoce specializované péče
 Zvýšení kvality návazné péče – zlepšení systému funkční a udržitelné péče.
 Deinstitucionalizace psychiatrické péče – deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic pořízení vybavení mobilních týmu, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče.
Podporované doplňkové aktivity:
 zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.
Příjemci:
příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona
č. 372/2011 anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Specifická kritéria
přijatelnosti:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a je uvedený ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví definujícím síť specializovaných pracovišť;

poskytovatel návazné péče splňuje tyto podmínky:

o projekt je v souladu s Koncepcí návazné péče Ministerstva zdravotnictví a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech/metodách, které
patří mezi obory návazné péče na vysoce specializované centrum,

o doložení této návaznosti na centrum vysoce specializované péče,
Kontakty:
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop
e-mail:
irop@mmr.cz
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o poskytovatel má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v okrese pouze zařízení s menší kapacitou lůžek,


projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Alokace
473 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy. Územní dimenze bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání.
podpory:
Infrastruktura péče o předškolní děti na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy
Typy projektů:
 stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění
zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce,
 stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení za účelem zajištění dostupnosti kvalitního základního vzdělávání, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, zejména v zázemí velkých měst a dalších
místech se vzrůstajícím populací a ekonomickým růstem,
 výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností,
 podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení včetně kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných
pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám,
 rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
Podporované doplňkové aktivity:
 zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.
Příjemci:
zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Specifická kritéria
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
přijatelnosti:
 projekt je v souladu s Implementačním plánem strategie celoživotního učení,
 projekt zajistí fyzickou dostupnost vzdělávacích zařízení,
 projekt je v souladu s akčními plány rozvoje vzdělávání.
Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Alokace
623 mil. EUR
Územní zaměření
V územích s překročením imisního limitu benzo(a)pyrenu podle platného znění Národního programu snižování emisí ČR, zpracovaného podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude poskytnuta dotace. Podpora nebude poskytována na území hl.
podpory:
m. Prahy.
Typy projektů:
 zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří za účelem snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov. Za stejným účelem budou financovány prvky
pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
 v oblasti zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody bude podporována výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu
centrálního zdroje vytápění podporovat mimo komplexní zateplení budovy, výměnu předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění objektu; výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody
využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Stejně tak pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny.
 výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.
1
Příjemci:
vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace.
Specifická kritéria
přijatelnosti:

1

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
 dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o energetické náročnosti budov (vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov),
 doložení Energetického posudku ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění,
 zohlednění nároků volně žijících živočichů vázaných na sídla při zlepšování energetických vlastností budov (zejména zateplování, výměna výplní otvorů),
 dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze měněných prvků bude přípustné pouze u památkově chráněných budov.

Fyzické osoby jako případní příjemci nejsou vyjasněny, tzn. bude aktualizováno v další verzi Programového dokumentu

Kontakty:
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop
e-mail:
irop@mmr.cz
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Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
„INSTITUCE“

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Alokace
425 mil. EUR
Územní zaměření
území celé krajů ČR mimo území hl. m. Prahy
podpory:
Typy projektů:
 revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních
památek (mimo Prahu),
 součástí revitalizace budou opatření nutná pro efektivnější zpřístupnění památek směřujících k vyšší bezpečnosti návštěvníků, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér zejména pro handicapované občany,
zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky,
 pro posílení ochrany, dlouhodobého uchování, zpřístupnění a využívání sbírkových a knihovních fondů budou podporovány projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci těchto fondů (zpřístupněné depozitáře), zefektivnění správy těchto
fondů, dále pak projekty, které zlepší podmínky pro dlouhodobé uchování fondů (restaurování a digitalizace) a zpřístupní je odborné a široké veřejnosti.
Příjemci:
Specifická kritéria
přijatelnosti:

vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
 projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020,
 žadatel doložil, že knihovní fond nebyl dosud digitalizován a ani není v době podání žádosti ve fázi digitalizace,
 součástí projektu je plán zpřístupnění podpořených souborů památek.
Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
Alokace
330 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR včetně hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické působnosti. Většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i investice do jejich informačních a komunikačních technologií (IKT)
podpory:
systémů budou umístěny v Praze. Dopad z těchto projektů budou mít občané celé České republiky.
Typy projektů:
 podpora infrastruktury a informačních a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy, cloudová řešení,
 modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS,
 pro zvýšení kybernetické bezpečnosti bude podporován vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury (IKT) a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně
komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu,
 vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS.
Příjemci:
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podnik.
Specifická kritéria
Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.
přijatelnosti:
 projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány,
 souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu u projektů územních samosprávních celků nad 30 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy nebo všechny projekty, které se
budou vázat na centrální systémy VS a pro všechny projekty organizačních složek státu.
Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Alokace
46 mil. EUR
Územní zaměření
území všech krajů ČR mimo území hl. m. Prahy
podpory:
Typy projektů:
 pořízení územních plánů,
 pořízení regulačních plánů,
 pořízení územních studií zaměřených na
o veřejnou dopravní infrastruktury ne vazbě na TEN-T
o veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E,
o veřejná prostranství vymezená v územních plánech,
o řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G, Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině.
Příjemci:
obce
Specifická kritéria
Územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí splňovat jedno z těchto kritérií:
přijatelnosti:

územní studie je zpracovaná na akci dopravní veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na (TEN-T) na území kraje, zasahující do více obcí s rozšířenou působností (ORP),

územní studie je zpracovaná na akci dopravní veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na TEN-T na území ORP,

územní studie je zpracovaná na akci technické veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na (TEN-E) na území kraje a zasahující do více ORP,

územní studie je zpracovaná na akci technické veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na TEN-E na území ORP,

územní studie je zpracovaná na veřejná prostranství, vymezená v územních plánech pro vybrané území obce.
Územní studie zaměřené na řešení krajiny musí splňovat jedno z těchto kritérií:

územní studie řeší krajinu v rozsahu koncepce (vymezení krajin a jejich cílových charakteristik) ve vazbě na trans-evropské sítě zelené infrastruktury (TEN-G), adaptační strategii a protipovodňovou ochranu, a Evropskou úmluvu o krajině na
území kraje,

územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na TEN-G, adaptační strategii a protipovodňovou ochranu, a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP.

Kontakty:
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop
e-mail:
irop@mmr.cz

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Alokace
304 mil. EUR
Územní zaměření
podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost místní akční skupiny (dále jen MAS) nebude menší než 10 000 obyvatel a
podpory:
nepřekročí hranici 100 000. Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle.
Typy projektů:
 MAS vybírá projekty k realizaci na základě kritérií, schválených Monitorovacím výborem IROP. Snahou je, aby realizované projekty měly plošný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní ekonomiky,
infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech.
 Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, projekty vycházejí ze specifických cílů IROP realizované v rámci SCLLD:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Příjemci:
subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.
Hlavní zásady pro výběr Vyhlašování výzev:
operací:
1) na úrovni programu vyhlašuje výzvy - ŘO IROP,
2) na místní úrovni vyhlašuje výzvy nositel strategie - Místní akční skupina.
Dále specifická kritéria přijatelnosti uvedená u jednotlivých specifických cílů. MAS může doplnit vlastní kritéria výběru operací, která zohledňují místní priority.
Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Alokace
86 mil. EUR
Územní zaměření
podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Počet obyvatel na území MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí
podpory:
hranici 100 000.
Příjemci:

Specifická kritéria
přijatelnosti:

v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které buď mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou
partnerství s právní subjektivitou:









obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
Spolek podle § 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány, definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více
než 49 % hlasovacích práv,
MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS a dodržuje tyto standardy po celou dobu realizace SCLLD.Za tuto část je odpovědné Ministerstvo zemědělství ČR, které provádí kontroly dodržování standardizace.
MAS má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Kontakty:
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop
e-mail:
irop@mmr.cz

