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Integrovaný operační program  

• Tematický operační program pro období 2007–
2013 

• Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

• Zprostředkujícími subjekty jsou  

• Centrum pro regionální rozvoj ČR,  

• Ministerstvo vnitra ČR,  

• Ministerstvo kultury ČR,  

• Ministerstvo zdravotnictví ČR  

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
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Cíl Integrovaného operačního programu 

   Cílem Integrovaného operačního 
programu je posílení a modernizace 
veřejné správy, veřejných a navazujících 
služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu 
života obyvatel a podpořit vyvážený a 
harmonický rozvoj celého území České 
republiky. 
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Přehled intervencí Integrovaného operačního programu 
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Prioritní 

osy/OI/aktivity 
Název prioritní osy/oblasti intervence/aktivity Odborný garant Zdroje SF+SR (CZK) 

1 Modernizace veřejné správy     

1.1 Rozvoj informační společnosti ve  veřejné s právě Ministerstvo vnitra ČR 8 906 972 929 

2 Zavádění ICT v územní veřejné správě      

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4 898 835 118 

3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb     

3.1 Služby v oblasti sociální integrace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2 271 278 100 

3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR 7 125 578 338 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 336 045 937 

3.4 
Služby v oblasti bezpečnosti , prevence a řešení 

rizik 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4 898 835 118 

4 Národní podpora cestovního ruchu     

4.1  Národní podpora cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 133 604 591 

5 Národní podpora územního rozvoje     

5.1 
Národní podpora využití potenciálu kulturního 

dědictví 
Ministerstvo kultury ČR 6 101 276 464 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 5 522 323 194 

5.3 
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 

politik 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 445 348 654 

6 Technická pomoc     

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 779 360 132 

6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 512 150 925 

Celkem     45 377 364 923 



Finanční pokrok v Integrovaném operačním programu k 13. 9. 2013  

Prioritní osa / oblast podpory 

Prostředky kryté 

Rozhodnutím / Smlouvou 

(dodatkem) (€) 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

(vyúčtované prostředky) (€) 

Certifikované výdaje předložené 

EK (včetně vratek) 

a související platby 

z národních zdrojů (€) 

1.1a Rozvoj informační společnosti ve 

veřejné správě 299 875 921,64 144 019 835,83 101 073 207,21 

 1.1b Rozvoj informační společnosti ve 

veřejné správě 
23 067 379,17 11 078 334,38 7 774 862,37 

 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 166 124 646,14 71 724 495,81 32 321 485,69 

2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - 

Cíl Konvergence 
166 124 646,14 71 724 495,81 32 321 485,69 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 63 751 734,74 12 533 331,02 2 522 448,97 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 234 065 097,48 169 272 742,72 131 664 872,08 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 47 817 409,16 8 306 503,56 3 380 061,51 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 

řešení rizik 
180 484 059,60 37 129 603,16 23 190 941,47 

4.1a Národní podpora cestovního ruchu 65 695 660,69 14 173 344,04 8 431 017,49 

 6.4.1b Národní podpora cestovního ruchu 5 052 920,37 1 090 130,57 648 535,66 

5.1 Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví 
254 014 722,04 83 822 714,33 52 923 847,93 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových 

sídlištích 
207 229 297,63 148 364 926,86 89 795 591,45 

 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby 

územních politik 
18 291 485,89 16 774 543,99 16 321 447,12 

 6.1 a  6.2 Aktivity spojené s řízením IOP 41354337,5 21023082,20 14516084,08 

Integrovaný operační program celkem 1 606 824 672,04 739 313 588,48 484 564 403,03 
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Stav Integrovaného operačního programu 

• V Integrovaném operačním programu bylo 
k 13. 9. 2013 předloženo celkem 9 235 
projektových žádostí 
 

• K 13.9.2013 má Integrovaný operační 
program 7840 projektů s vydaným 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
 

• Proplaceno bylo 18 606 599 946 Kč 
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Výzvy v Integrovaném operačním programu 

• První výzva byla vyhlášena 10. 4. 2008 na 
podporu modernizace územních politik 

• Celkem bylo k 10.9.2013 vyhlášeno 62 výzev  

• 8. 10. 2013 byla vyhlášena zatím poslední 
výzva, v pořadí 63., zaměřená na velké projekty 
pro IZS 

• Poslední výzvy budou vyhlašovány i nadále, a to 
s ohledem na zbývající finanční alokaci a úspory 
v jednotlivých oblastech podpory 
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Plán výzev v Integrovaném operačním programu k 30. 9. 2013 
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Oblast intervence, 

aktivita 

Číslo 

výzvy 

Vyhlašo-

vatel 
Typ výzvy 

Předpoklá-

daný termín 

vyhlášení 

výzvy  

Objem výzvy 

(ERDF+SR) 

v Kč 

Poznámka  

2.1 Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 19 MMR kontinuální srpen 2013 300 – 400 mil. 

vyhlášena 

30.8.2013 

394 100 000 Kč  

3.4 b), d)Vybudování 

potřebné infrastruktury pro 

zajištění efektivity příjmu a 

poskytování humanitární 

pomoci; Pořízení 

technologie pro zajištění 

efektivní akceschopnosti 

IZS 

19 MMR kontinuální říjen 2013 2 800 mil. 

jedná se o 

výzvu na velké 

projekty HZS 

ČR a PČR 

3.4 a) Vybudování 

informačního systému 

operačních středisek IZS 

20 MMR kontinuální 
říjen/listopad 

2013 
 306 mil. 

Připravovaná 

výzva na 

modernizaci a 

rozvoj 

radiokomunikač

ní sítě IZS 



Koncept KVALITA ŽIVOTA     
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www.kvalitazivota.eu 



Podpora modernizace veřejné správy   

• CzechPOINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 7000 
obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, 
zastupitelských úřadech či kancelářích notářů. To přináší značné 
ulehčení komunikace se státem. Jsou místem, kde může každý člověk 
například zažádat o výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, 
datovou schránku či provést autorizovanou konverzi na žádost; 

 

• Např. v Plzni systém CzechPOINT každý měsíc vydá  cca 170 000 
výpisů, to znamená téměř každému občanu města Plzeň; 

 

• Od začátku fungování CzechPOINTy vydaly výpis takřka každému 
občanovi ČR. Je to 9 700 000 výpisů. 
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Czech POINT 
 
Výše dotace z EU 210 373 303 Kč 
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Podpora modernizace územních politik  

• Dotace významně pomůže 380 obcím pořídit územní plány, které jsou 
nezbytné pro provádění veškerých změn ve správním území obcí ku 
prospěchu rozvoje obce a zkvalitnění života obyvatel; 

 

• V současné době jsou zpracovány územně analytické podklady pro 
80% území ČR; 

 

• Všechny peníze, které byly pro tuto oblast podpory k dispozici jsou již 
přiděleny. Je to 468 mil. Kč 
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Nový územní plán městyse Radomyšl 
 
Výše dotace z EU 1 122 000 Kč 
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Podpora sociální integrace  

• Podpora sociálního podnikání– kavárny, cukrárny, bistra, biovýrobny, dílny, lestní 
práce – které začleňují osoby na pracovním trhu znevýhodněné; 

 Dosud podpořeno cca 85 zdravotně postižených občanů a v době, kdy budou 
dokončeny stávající projekty, by toto číslo mělo být až 200; 

 Příklady projektů: Mléčný bar NAPROTI, Krabičky, Sociální podnik na výrobu řeziva, 
Kavárna PONTES, Lesní práce, Závod pro výrobu biopaliv a další; 

• Podpora transformace pobytových zařízení sociální služeb -  vznik samostatných 
domácností pro osoby se zdravotním postižením, zázemí pro ambulantní a terénní 
služby atd. 

 V realizaci je 41 projektů a 2 jsou ukončeny; 

 Příklady projektů: 1. etapa transformace organizace Marianum, Transformace 
Vincentina Šternberk – byty, Transformace Ústavu sociální péče Jinošov a další; 

• Podpora lidem z vyloučených romských lokalit – vznik nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež, terénní programy, krizová pomoc, domy na půl cesty a azylové domy 

 V realizaci je 21 projektů a 7 jich je ukončeno; 

 Příklady projektů: Polyfunkční centrum Chanov, Komunitní centru v Orlové a další; 
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Mléčný bar NAPROTI v Ostravě  
 
Výše dotace z EU 945 912 Kč 
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Podpora zdravotní péče  

• Do dnešní doby jsou podpořeny projekty za 5 527 mil. Kč. 

• Největší část prostředků (4,4 mld. Kč) vynaložena na modernizaci a obnovu 
přístrojového vybavení center specializované péče krajských a fakultních 
nemocnic; 

• Onkologická centra:   17 projektů za 1,2 mld. Kč 

• Kardiovaskulární centra:  22 projektů za  1,1 mld. Kč 

• Traumatologická centra:  12 projektů 860 mil. Kč 

• Cerebrovaskulární centra:  12 projektů za 629 mil. Kč 

• Iktová centra:     29 projektů za 524 mil. Kč 

• Popáleninová centra:   3 projekty za 108 mil. Kč 

 

• Z IOP se také podporují projekty na prevenci zdravotních rizik obyvatelstva 
nebo projekty ke zlepšení řízení kvality a nákladovosti systému veřejného 
zdraví; 
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Nové vybavení pro Iktové centrum ve Zlíně 
Výše dotace z EU 20 551 327 Kč 
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Podpora cestovního ruchu  

• Zjišťování a sledování informací ve vazbě na cestovní ruch – kolik 
lidí přijíždí do ČR a odkud, šetření v terénu apod. 

 Víceleté projekty za 334,5 mil. Kč 
 

• Propagace destinací cestovního ruchu a tvorba produktů – 
propagační kampaně v TV, na internetu atd. 

 Víceleté projekty za 1,335 mld. Kč 
 

• Kvalita služeb cestovního ruchu – hodnocení kvality ubytovacích 
zařízení, kempů, informačních center a lyžařských zařízení; 

 Víceleté projekty za 95,7mil. Kč 
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Památky reformace 
 
Výše dotace z EU 3 700 900 Kč 
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Podpora kulturního dědictví  

• Integrovaný operační programu podpořil 21 projektů 
obnovy národních kulturních památek, památek UNESCO 
a metodických center; 

 

• Smyslem je oživení a navrácení památek do života 
společnosti a jejich aktivní využití; 

 

• Např. projekt ostravských Vítkovic je zařazen do soutěže o 
stavbu roku a letos Vítkovice navštívilo přes půl miliónu 
návštěvníků; 
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Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 
Výše dotace z EU 425 000 000 Kč 
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Podpora obnovy bytového fondu a veřejných prostranství   

• Ve více než 41 městech ČR probíhají investice do 
městských zón, které jsou ovlivněny nepříznivými 
socioekonomickými trendy; 

• Opravují se nejen bytové domy, ale probíhá i revitalizace 
okolních prostranství;  

• V šesti vybraných městech je obnova bydlení přímo 
provázaná s projekty ze sociální oblasti; 

• Dosud bylo podpořeno 1187 projektů regenerace bytového 
fondu a 215 projektů zlepšilo veřejné prostranství formou 
investic do obnovy zeleně a sportovišť. 

 

11.10.2013 Název materiálu 22 



Oprava sídliště Kročehlavy v Kladně  
 
Výše dotace z EU 107 194 348 Kč 
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Ponaučení pro nové programové období 

• Princip 1 řídící orgán = 1 poskytovatel dotace 

• Minimalizace zapojení výběrových a hodnotících komisí do 
procesu výběru projektů 

• Stanovení minimální hranice způsobilých výdajů, kdy je 
efektivní realizovat projekt kofinancovaný ze strukturálních 
fondů  

• Eliminace podružných a administrativně náročných 
způsobilých výdajů  

• Odstranění duplicit a neefektivních činností, zejména u 
kontrol  

• Překonanost nástrojů rozpočtování s projekty 
financovanými ze SF EU 

• Financování organizačních složek státu 
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Lumíra Kafková 


