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 VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL 

 
• „Konkurenceschopné obce a regiony jsou předpokladem pro 

konkurenceschopnou Českou republiku“ 
• „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou 

správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného 
rozvoje v obcích, městech a regionech“. 
 

• Vnitřní strategie IROP je založena na zvyšování regionální 
konkurenceschopnosti, jež nastane stimulací tří hlavních faktorů 
jejího rozvoje, kterými jsou infrastruktura, lidé, instituce. 

• Toto strategické schéma IROP (3i) bylo použito i pro dekompozici 
jeho globálního cíle do základních tří prioritních os, jejichž realizací 
bude stanoveného cíle dosahováno.  

• V angličtině (infrastructure, inhabitants, institutions) navozuje 
možnost používat zkratku 3i  
 
 



HISTORIE, NÁVAZNOSTI, KONTEXT 

• IOP a ROPy 
 

• Evropa 2020, tematická koncentrace, předběžné podmínky 
• Tematické cíle 
• Investiční priority 
• Specifické cíle 

 
• Ostatní OP (tematické, přeshraniční spolupráce) 

 
• Územní dimenze 
• Monofondovost - ERRF 
• Integrované nástroje (ITI a IPRÚ) 
• Komunitně vedený místní rozvoj – Místní akční skupiny (MAS) 

 
• Princip partnerství, řídící výbor 

 



DOSAVADNÍ VÝVOJ, FINANČNÍ 

ALOKACE  

 
• 12 jednání ŘV IROP 
• Návaznost na Dohodu o partneství 
• Nařízení k ESIF – prosinec 2013 
• Lednové neformální konzultace s EK v Praze 
• Zveřejnění programového dokumentu na webu  
• Příprava na dnešní jednání s EK v Bruselu 
 
Finanční alokace 
• Objem ERDF v EUR     4 725 314 755 
• Národní veřejné zdroje  v EUR     751 850 243 

 



PRIORITNÍ OSY 

• PO 1 - Konkurenceschopné, dostupné a 
bezpečné regiony 

• PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů 

• PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí 

• PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 

• PO 5 - Technická pomoc 



SPECIFICKÉ CÍLE 1 

• SC 1.1: Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 
regionální silniční infrastruktury navazující na 
síť TEN-T 

Cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení 
sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na 
síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími (s požadovanými) 
dopravně technickými a kapacitními parametry. 



SPECIFICKÉ CÍLE 2 

• SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 

Jednotlivými cíli jsou:  
• posílit přepravní výkony veřejné dopravy, 
• snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, 
• rozvinout a provázat inteligentní dopravní systémy v silničním provozu 

ve městech a aglomeracích, 
• zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, 
• zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy, 
• zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání, 
• využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, 
• vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a 

cyklotras. 
 



SPECIFICKÉ CÍLE 3 

• SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení 
rizik a katastrof 

 
Cílem jsou opatření, která přispějí k eliminaci rizik a katastrof, k 
vybudování kvalitních výcvikových a vzdělávacích středisek pro 
složky IZS a k zajištění kompletní vybavenosti jednotek IZS, 
potřebné pro řešení a řízení nových rizik, jako jsou sucha, 
vichřice, rozsáhlé požáry a technologické havárie. Podpora 
opatření v reakci na změny klimatu, předcházení rizikům a řízení 
rizik jsou pro Českou republiku aktuální díky následkům změn 
klimatu. 

 



SPECIFICKÉ CÍLE 4 

• SC: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

 
Cíl přispěje k dosažení národního cíle zachování stejného 
počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením 
na úrovni roku 2008 (snaha snížení o 30 000 osob) vytyčeného 
v NPR.  
Cíl se komplexně zaměřuje na optimalizaci infrastruktury 
sociálních služeb, aby nedocházelo k překryvům v jejich 
nastavení a rozmístění a celková síť byla udržitelná. Zároveň 
umožní propojovat a kombinovat jednotlivé služby. Podpořeny 
budou i služby primární prevence, které mají komunitní 
charakter.  

 



SPECIFICKÉ CÍLE 5 

• SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 
Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a 
specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a 
zohledňující potřeby a možnosti regionu. 

Cíl navazuje na kapitolu 1.1.4 Sociální začleňování, boj 
s chudobou a systém péče o zdraví Dohody o partnerství. 
Odpovídá na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje 
uvedené v bodě 1. Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených na trhu práce.  



SPECIFICKÉ CÍLE 6 

• SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotnických služeb a péče o zdraví 

 
Cílem je: 
• zvýšení kvality následné a návazné péče 
• modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a 

návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení či 
stavebních úprav;  

• opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické 
péče 

• pořízení infrastruktury komunitní a péče; 
• pořízení vybavení mobilních týmů. 

 
 



SPECIFICKÉ CÍLE 7 

• SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání, která umožní rozvíjet klíčové 
schopnosti, zlepšit kvalitu předškolního, základního, středního a celoživotního 
vzdělávání.  
Pro dosažení cíle je nutné vybavit školy pro výuku technických a řemeslných 
dovedností, pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické 
obory, pro odborné vzdělávání, využitelné i pro celoživotní vzdělávání a 
rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce.  
Nízká dostupnost kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku vytváří 
bariéry pro návrat žen po mateřské dovolené na trh práce a limituje využití 
předškolního vzdělávání k vytváření studijních schopností a sociální integrace 
jednotlivců. Obzvláště naléhavá je tato potřeba v případě dětí ze sociálně a 
kulturně znevýhodněných rodin.  



SPECIFICKÉ CÍLE 8 

• SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení 

 
Cílem je snížit energetickou náročnost budov v sektoru 
bydlení na nákladově optimální úroveň (viz směrnice 
2010/31/EU, odst. 15, čl. 5; směrnice 2012/27/EU odst. 16, 
21, čl. 3, odst. 1, písmeno a; čl. 4, písmena b, c) a zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů energie. V souladu se Státní 
energetickou koncepcí 2013 je kvantifikovaným cílem u 
domácností snížení jednotkové spotřeby energie na 
vytápění  



SPECIFICKÉ CÍLE 9 

• SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního a přírodního dědictví 
 

Regiony ČR disponují rozsáhlým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím. 
Cílem je aktivizovat tento potenciál a přispět k vyváženému rozvoji území. Pro 
lepší využití kulturního a přírodního dědictví je nezbytné zlepšit jejich 
dostupnost a provést opatření pro znevýhodněné skupiny obyvatel.  
Cílem opatření je zachovat, ochránit a aktivizovat místní potenciál  pro 
vyvážený rozvoj území.  
 V České republice existuje přibližně 500 muzeí a galerií, které pečují o více 
než 60 miliónů sbírkových předmětů. Nutností je modernizace 
technologického a technického zázemí těchto paměťových institucí. 
Významná role muzeí byla identifikována ve vazbě na kulturní a kreativní 
průmysl a přidružené služby v podobě uměleckých řemesel.  



SPECIFICKÉ CÍLE 10 

• SC 3.2: Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje 

 
Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně 
plánovacích dokumentů, podporovat komplexní přístupy 
k  řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska 
veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu a také 
na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu, 
související s demografickými změnami.  



SPECIFICKÉ CÍLE 11 

• SC 3.3: Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 
kvality systémů ICT 
 

Cílem je dosáhnout koordinovaného propojení a sdílení 
informací a dat veřejné správy, úplného elektronického podání 
rozvojem služeb nad základními registry a existujícími 
agendovými informačními systémy, zajistit specifické 
informační a komunikační systémy pro potřeby veřejné správy, 
dosáhnout existence funkčních datových center veřejné 
správy a vysoké kvality služeb, naplnit standardy kybernetické 
bezpečnosti úřadů veřejné správy a zajistit efektivní využívání 
moderních radiokomunikačních systémů složek IZS. 



SPECIFICKÉ CÍLE 12 

• SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

 

Bude čerpat z: 
SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

 

• SPECIFICKÝ CÍL 5.1: Zajištění kvalitního řízení a implementace programu  



NEJBLIŽŠÍ ZNÁMÉ A KONKRÉTNÍ 

KROKY 

 
• Dnešní jednání v Bruselu 
• Ex-ante evaluace 
• SEA 
• Příspěvek ke klimatickým změnám 
• Nastavení indikátorů 
• Další verze programového dokumentu 
• Předložení IROP vládě ČR 
• Oficiální předání EK 

 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
Alois Kopecký, Řídicí orgán IROP 

E-mail: alois.kopecky@mmr.cz  

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

Telefon: +420 22486 1707 
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