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Zaměření IROP
Strategie IROP byla definována na 
základě vývoje situace posledních let 
a celorepublikových strategických do-
kumentů. Různorodost podporova-
ných oblastí v IROP vychází z analýzy 
regionálních potřeb a možných ná-
strojů k řešení různorodých problémů. 
Žádat o podporu mohou např. orga-
nizační složky státu, kraje, obce, nezis-
kové organizace, poskytovatelé veřej-
né dopravy, vlastníci bytových domů, 
školy, církve, malé a střední podniky 
a další subjekty. Základními oblastmi, 
do nichž bude podpora směřovat, jsou 
silnice II., případně III. třídy, dopravní 
obslužnost, Integrovaný záchranný 
systém, sociální služby, sociální byd-
lení, sociální podnikání, zdravotnictví, 
vzdělávání, zlepšení energetické účin-
nosti v budovách a podpora nízkou-
hlíkových strategií, kultura, e-gover-
nment a územní plánování. 

Výzvy
IROP má čtyři tematické prioritní osy 
a jednu prioritní osu pro technickou 
pomoc. Prioritní osa 1 „Infrastruktu-
ra“ zahrnuje dopravu a prevenci rizik 
a přírodních katastrof, prioritní osa 2 
„Lidé“ je zaměřena na podporu soci-
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álních a zdravotních potřeb obyvatel, 
na vzdělávání a na oblast snižování 
energetické náročnosti. Prioritní osa 
3 „Instituce“ zahrnuje ochranu a pre-
zentaci kulturního dědictví, elektroni-
zaci veřejné správy a pořizování doku-
mentů územního rozvoje. Prioritní osa 
4 podporuje činnost místních akčních 
skupin (MAS). Prioritní osa 5 zajistí 
kvalitní řízení programu. 

Prioritní osy jsou podle oblasti pod-
pory rozděleny do 14 specifických cílů 
(SC). K těm budou postupně vyhlašo-
vány výzvy na předkládání projektů. 
V jednotlivých SC vyhlásí Řídicí orgán 
IOP více výzev. Mezi první výzvy by 
měly patřit ty, které se týkají rekon-
strukce a výstavby silnic II. a III. tříd, po-
řizování a změn územních plánů obcí,  
sociálního podnikání ve vyloučených 
lokalitách, deinstitucionalizace soci-
álních služeb, vysoce specializované 
péče v onkogynekologii a perinatolo-
gii, rozvoje elektronizace státní správy 
a dalších oblastí. V kolových výzvách 
bude lhůta na předložení projektové 
žádosti 3–4 měsíce. Kontinuální výzvy 
potrvají déle než 6 měsíců. Harmo-
nogram výzev IROP je zveřejněn na 
stránkách www.dotaceEU.cz/IROP.

INTEGROVANÉ NÁSTROJE
Integrované nástroje (IN) představují 
způsob, jak koncentrovat prostředky 
EU ve specifických typech území, tím 
podpořit další rozvoj těchto oblastí 
a zároveň přispět k vyrovnání územ-
ních rozdílů. V Integrovaném regio-
nálním operačním programu jsou IN 
realizovány prostřednictvím Integro-
vaných územních investic, Integro-
vaných plánů rozvoje území a Ko-
munitně vedeného místního rozvoje. 
Nositelé IN, tj. příslušná města či MAS 
musí nejprve pro své území zpracovat 
integrovanou strategii, jejíž součás-
tí je vymezení priorit, které mají být 
jejím prostřednictvím financovány. 
Integrované strategie přitom umožní 
financovat aktivity z více než jedné 
prioritní osy jednoho či více programů 
ESI fondů. Z celkové alokace IROP na 
integrované nástroje připadne 28,7 % 
= 1,33 mld. EUR, Z toho: ITI 14,1 %, 
IPRÚ 6,29 % a CLLD 8,39 %. 

ITI/IPRÚ zohledňují širší vazby mezi 
městem a jeho spádovým územím 
CLLD – projekty jsou vybírány na míst-
ní úrovni, je zde menší konkurence 
a větší jistota multifondové financo-
vání.
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139 mil. EUR

Integrované územní investice 
(ITI)
ITI jsou chápány jako nástroj pro rea-
lizaci integrovaných strategií rozvoje 
území umožňující koordinaci navzá-
jem provázaných a územně zacíle-
ných intervencí z různých prioritních 
os jednoho či více programů ESI fon-
dů. Řešené území představuje sídelní 
aglomerace či konurbace a  jejich 
spádové území vymezené na základě 
funkčních vazeb. Předpokladem rea-

lizace projektů je schválení integro-
vané územní strategie, která definuje 
své cíle, stanoví indikátory a k jejich 
dosažení vymezí ve finančním plánu 
potřebné alokace z operačních pro-
gramů. Budou podporovány aktivity 
identifikované ve strategiích ITI.

Alokace ITI v IROP 650,3 mil. EUR
ITI mohou být podpořeny kromě IROP 
také z OP D, OP PIK, OP PPR, OP VVV, 
OP Z a OP ŽP. 

Integrované plány rozvoje území 
(IPRÚ)
Specifikum v realizaci udržitelného 
rozvoje měst představují Integrované 
plány rozvoje území (IPRÚ). IPRÚ po-
pisují problémy a potřeby vymezené-
ho území a cíle a priority z nich vychá-
zející (včetně investičních a neinvestič-
ních záměrů). IPRÚ systémově navazují 
na IPRM, realizované v programovém 
období 2007–2013, jsou však modifi-
kovány pro potřeby širšího území. Je 

možné je (nikoli povinně) realizovat 
v Českých Budějovicích, Jihlavě, Kar-
lových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi 
a Zlíně včetně funkčního zázemí těch-
to měst. Jedná se o aglomerace kraj-
ských měst a jejich zázemí, která jsou 
regionálními póly růstu s přirozeným 
spádovým územím. Mladá Boleslav je 
statutárním městem, významným prů-
myslovým centrem a zdrojem růstu 
ekonomiky celé ČR.

Alokace IPRÚ v IROP: 292 mil. EUR
Podpořeny mohou být také z OP Z a OP D

Komunitně vedený místní rozvoj 
(CLLD)
Komunitně vedený místní rozvoj je 
zaměřen na subregionální území se 
zapojením místních akčních skupin 
zastupujících veřejné i soukromé zá-
jmy s cílem zacílit podporu na místní 
potřeby daného venkovského území 
a rozvoj spolupráce aktérů na lokární 
úrovni. Integrovaného nástroje CLLD 
bude využito ve venkovském území, 
konkrétně v území MAS tvořeném 
správními územími obcí s méně než 
25 tisíci obyvatel. V rámci tohoto úze-
mí budou zpracovávány strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje.

Alokace ve Specifickém cíli 4.1: 304 mil. 
EUR. Jsou podporovány aktivity identifi-
kované ve strategiích CLLD.
Alokace ve Specifickém cíli 4.2: 85 mil. 
EUR. Je hrazen provoz a animace MAS 
za všechny operační programy.

Podpořeny mohou být také z PRV, OP Z, 
OP ŽP, OP VVV

Ústecko - 
chomutovská 
metropolitní 

oblast

České
Budějovice

Mladá 
Boleslav

Liberec - 
Jablonec 

n/Nis

Jihlava

Karlovy 
Vary

Zlín

Pražská 
metropolitní 

oblast

Hradecko - 
pardubická 
metropolitní 

oblast

Brněnská
metropolitní 

oblast

Olomoucká
metropolitní 

oblast

Ostravská
metropolitní 

oblast

Plzeňská 
metropolitní 

oblast


