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Integrovaný regionální operační pro-
gram (IROP) začal na konci červen-
ce 2015, necelé dva měsíce po svém 
schválení Evropskou komisí, vyhlašo-
vat výzvy k podávání projektů. Žádosti 
o podporu se v programovém období 
2014–2020 předkládají v elektronické 
podobě v  aplikaci MS2014+ na adrese 
https://mseu.mssf.cz. První dvě vy-
hlášené výzvy IROP se týkaly zvýšení 
regionální mobility, konkrétně rekon-
strukce nebo výstavby silnic II. a III. tří-
dy, a tvorby územních plánů pro obce 
s rozšířenou působností. Následovaly 
výzvy podporující tvorbu regulačních 
plánů a územních studií, elektronizaci 
veřejné správy (elektronické podání), 
specializovanou péči v onkogynekolo-
gii a  perinatologii, podporu sociálního 
podnikání, deinstitucionalizaci sociál-
ních služeb za účelem sociálního začle-
ňování. 

Pro větší informovanost zájemců o do-
tační podporu řídicí orgán IROP or-
ganizuje ve spolupráci s Centrem pro 
regionální rozvoj (CRR) semináře k jed-
notlivým výzvám. Přehled seminářů 
stejně jako aktuální harmonogram vý-
zev pro rok 2015 i 2016 je k dispozici 
na webové adrese www.dotaceEU.
cz/IROP. Od data vyhlášení výzev jsou 
na tomto odkaze také veškerá pravidla 
pro žadatele a příjemce. 

IROP NABÍDNE ŽADATELŮM V ROCE 2015 
PŘES 37 MILIARD KORUN
Na konci letošního roku bude v IROP vyhlášeno celkem 19 výzev v celkové hodnotě přes 
37 miliard korun. Výzvy pro  rok 2016 se připravují a jejich celkový počet by měl na konci 
roku 2016 dosáhnout až 65.
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Název výzvy
Skutečné / před-
pokládané datum 
vyhlášení výzvy

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy 31.7.2015 31.3.2017

Územní plány 31.7.2015 31.3.2017

Regulační plány 16.9.2015 1.3.2017

Aktivity vedoucí k úplnému elektronické-
mu podání 17.9.2015 30.6.2017

Vysoce specializovaná péče v oblastech 
onkogynekologie a perinatologie 24.9.2015 1.12.2017

Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS 29.9.2015 30.6.2018

Deinstitucionalizace sociálních služeb 
za účelem sociálního začleňování 30.9.2015 31.3.2016

Technická pomoc 30.9.2015 31.3.2023

Územní studie 8.10.2015 31.3.2017

Sociální podnikání pro SVL 27.10.2015 29.2.2016

Sociální podnikání 27.10.2015 29.2.2016

Kyberbezpečnost 21.10.2015 30.6.2017

Revitalizace vybraných památek 23.11.2015 31.3.2016

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 25.11.2015 30.4.2016

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
pro SVL 25.11.2015 30.4.2016

Energetické úspory v bytových domech 1.12.2015 30.6.2016

Elektronizace odvětví - eLegislativa, 
eSbírka, archivace 8.12.2015 30.6.2016

Podpora bezpečnosti dopravy 
a cyklodopravy 10.12.2015 15.4.2016

Technika pro IZS 15.12.2015 20.12.2017


