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1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU IROP 

 



VZNIK PROGRAMU 

• Vymezení operačních programů pro 
programové období 2014 – 2020 včetně IROP 

– Usnesení vlády č. 867 ze dne 28. 11. 2012  

• Zřízení Řídicího orgánu IROP  

– Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj  
č. 144/2012 z 13.11.2012  

• Zřízení Řídicího výboru IROP  

– leden 2013 



CO IROP NENÍ  

 Není a nemůže být prostým součtem 
intervencí podporovaných dosud  
z ROPů a IOPu v 2007-2013.  

– Změna priorit na straně EK i ČR 

 Není a nemůže být kopií SROPu z období 
2004-2006. 

– Zohlednění zkušeností z předchozích období 



 „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit 
veřejné služby a veřejnou správu pro 
zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a 
regionech“ 

 

 

 

GLOBÁLNÍ CÍL IROP 



• Strategie IROP (tzv. strategie „3I“): 

– Posílení a zdůraznění skutečné integrace podporovaných 

intervencí.  

– Posílení vazeb na SRR 2014+, Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti ČR, Strategie Evropa 2020 a Strategie 

udržitelného rozvoje ČR.  

– Zdůraznění vazeb na tři hlavní faktory regionální 

konkurenceschopnosti  

 

infrastruktura, lidé, instituce  
 

= v překladu do AJ „infrastructure, inhabitants, institutions“, tj. „3I“ 

 

 

STRATEGIE IROP 



Vnitřní struktura IROP: 

– 3 prioritní osy 

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
(faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“) 

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“) 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
(faktor konkurenceschopnosti „instituce“) 

 

 

– návaznost na 10 tematických cílů EU 

– členění do 13 specifických cílů  

 

STRUKTURA IROP 



• Specifické cíle 

1.1 - Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů 
propojení dopravy znevýhodněných městských a 
venkovských společenství a oblastí a řešení problémů 
přeshraničního spojení 

1.2 - Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných 
forem dopravy 

1.3 - Řešení a řízení rizik s ohledem na změny klimatu 

1.4 - Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a 
kultury  

 

PRIORITNÍ OSA 1 



• Specifické cíle 

2.1 - Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb 
vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených 
či ohrožených sociálním vyloučením 

2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání 

2.3 - Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti 

2.4 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických 
služeb a zdravotní péče 

2.5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení 

2.6 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

 

PRIORITNÍ OSA 2 



• Specifické cíle 

3.1 - Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a kulturního 
dědictví a jejich marketing a propagace 

3.2 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje 

3.3 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT 

 

PRIORITNÍ OSA 3 



FINANČNÍ ALOKACE 

Operační program Fondy 
Podíl na alokaci 2014–2020 

pro SF a FS (v %) 

Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 
ERDF 16,0 - 18,0 

Životní prostředí FS/ERDF 11,0 - 14,0 

Doprava FS/ERDF 16,0 - 20,0 

IROP ERDF 20,0 - 24,0 

Výzkum, vývoj a vzdělávání ERDF/ESF   13,5 - 16,0                                                                                                                   

Zaměstnanost ESF 7,0 - 10,0 

Praha – pól růstu ERDF/ESF 0,8 - 1,3 

Technická pomoc ERDF/ESF/FS 0,5 - 3,0 



3. JAK JSME DALEKO  

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ 

 



KAM JSME SE ZATÍM POSUNULI 



NA ČEM NYNÍ PRACUJEME 

• Dojednání hraničních oblastí s ŘO OP 

• Práce na hodnocení SEA programu a ex-ante 
hodnocení programu 

• Připomínkové řízení ke 3. verzi PD IROP 

• Dokončení diskuse k územní dimenzi a 
integrovaným nástrojům 

• Rozpracování indikátorové soustavy 



CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 

• Diskuse s MFČR nad finančními toky a 
kofinancováním projektů 

• Ukotvení posledních otevřených hraničních 
oblastí mezi programy 

• Zmapování absorpční kapacity 

• Příprava na vyjednávání s EK 

• Diskuse nad implementační strukturou 
programu 



SCHVALOVÁNÍ A NÁBĚH IROP 

• Neformální vyjednávání OP s EK – říjen 2013 

• Schválení nařízení v EU – listopad 2013 

• Předložení Dohody o partnerství vládě - konec 
roku 2013 

• Předložení jednotlivých OP vládě – leden 2014 

• Předložení IROP ke schválení EK – únor 2014 

• Audit připravenosti systému – 2Q 2014 

• První výzvy – 2. polovina roku 2014 



PODMÍNKY KE SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

• Schválení definitivního znění nařízení EU 
• Schválení Dohody o partnerství 
• Nastavení implementačního systému, řídicích a 

metodických dokumentů, absolvování auditu 
připravenosti 
 

• Finanční rámec, podíl ČR na ESIF 
• Podíly fondů v rámci ČR 
• Podíly jednotlivých OP 
• Splnění předběžných podmínek 



3. NOVINKY OPROTI  

SOUČASNÉMU OBDOBÍ 

 



NOVÉ POJMY, NOVÉ PŘÍSTUPY 

• Integrované nástroje a územní 
dimenze 

• Dohoda o partnerství 

• Tematická koncentrace 

• Předběžné podmínky  

• Jednotné metodické prostředí 



SPRÁVNÉ TYPY INTERVENCÍ DO 

SPRÁVNÉHO ÚZEMÍ 

Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ 



OD IZOLOVANÝCH PROJEKTŮ K 

INTEGROVANÝM PLÁNŮM 

Zdroj: Prezentace GS pro IRÚ 



INTEGROVANÉ NÁSTROJE 

• nastavení územní dimenze je klíčové pro její zahrnutí  do 

programů 

• zároveň jsou řešeny nástroje integrovaných přístupů – navrhují se 

následující nástroje: 

1. Integrované územní investice (ITI) – realizovány ve funkčně 

vymezených metropolitních oblastech  (hl. m. Prahy, Brna, Ostravy, 

Plzni) a v Hradecko-Pardubické a Ústecko-Chomutovské aglomeraci. 

2. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – realizovány v 

regionálních centrech včetně jejich zázemí 

3. Integrovaný nástroj regionálního rozvoje (INRR – krajský 

integrovaný nástroj) – těžištěm strategií budou konkrétně vyjádřené 

věcné působnosti kraje plynoucí ze zákonné úpravy. 

4. Komunitně vedené strategie místního rozvoje (CLLD) – rozvojový 

dokument vztahující se na území působnosti Místních akčních skupin 



Principy pro programové období 2014 - 2020

1 - Princip strategického 
zaměření a propojování:

2 - Princip podpory 
fungujícího trhu:

3 - Princip podpory kvalitních 
projektů:

4 - Princip snadnější 
přípravy a realizace 

projektů:

Operační programy budou podporovat skutečné priority, jež naplňují rozvojové 
strategie ČR. Tyto priority budou navrženy spolu se stanovením reálných a 
měřitelných výsledků. Jednotlivé intervence by měly být navrženy tak, aby se v 
maximální možné míře vzájemně doplňovaly a podporovaly, a to nejen tematicky, ale 
také územně.

Operační programy budou podporovat pouze ta odvětví a sektory, kde dochází 
k selhání trhu, či kde tržní prostředí neexistuje. Bude vždy zvažována forma podpory 
(dotace či návratné zdroje) pro konkrétní intervence či pro dané území. Nemělo by 
docházet k vytlačování soukromého kapitálu, ale naopak bude podporováno zapojení 
privátního kapitálu například vyšším zapojením nástrojů finančního inženýrství.

Budou podporovány pouze ty projekty, jež budou měřitelně naplňovat stanovené 
priority a cíle. Důkazy o proveditelnosti projektu budou předkládány nejen pro fázi 
vlastní realizace, ale zejména pro fázi využívání výstupů a dosahování výsledků. Projekty 
by měly být hodnoceny v celém kontextu dosahování cílů intervence.

Budoucí žadatelé a příjemci prostředků operačních programů budou předkládat a 
realizovat projekty snadněji než doposud, a to zejména díky elektronizaci agend a 
zjednodušování (sjednocování) pravidel. Podstatným faktorem bude také zvyšování 
kvality a výkonu budoucích aktérů implementační struktury.



4. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE 

 • Web přípravy ČR na nové programové období  
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU 
 
• Web programu IROP  
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop  
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
Rostislav Mazal, Řídicí orgán IROP 

E-mail: irop@mmr.cz  

Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/irop  

Telefon: +420 22486 1379 
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