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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM  
 

Celková  alokace programu: 4,64 mld. EUR 

Prioritní osy: 

 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  

 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

Forma vyplácení podpory: 

 Dotace 

 

Specifické cíle: 

SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 přestupní terminály a systémy pro přestup na veřejnou dopravu, inteligentní dopravní 

systémy, řídící, informační, odbavovací a platební systémy pro veřejnou dopravu. 

 alternativní druhy dopravy, nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice, 

bezbariérová vozidla 

 zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející 

cyklodopravu, například výstavba a rekonstrukce cyklostezek (pro bezmotorovou dopravu) 

 doplňující zeleň 

SPECIFICKÝ CÍL 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 Integrovaný záchranný systém – odolnost staveb IZS vůči katastrofám, energetická 

soběstačnost, 

 vybavení složek IZS – mobilní velkoobjemové nádrže na vodu, soupravy pro nouzové zastřešení 

obytných budov, vozidla pro pohyb ve sněhu, kontejnery s ochrannými a detekčními 

prostředky 

 modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, 

trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), 



SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, 

zdravotních a návazných služeb, infrastruktura sociální práce a komunitních center. 

 pečovatelská služba, streetworking, osobní asistence či terénní programy pro ohroženou 

mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, občanské, protidluhové poradenství 

a podobné odborné aktivity, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

a nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší. 

 denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a ambulantní formy sociální rehabilitace 

pro osoby se zdravotním postižením nebo kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí 

na návykových látkách aj. 

 ambulantní a terénní služby, aby děti nemusely být umisťovány do ústavních zařízení, 

specializovaná nízkokapacitní zařízení pro děti se specifickými potřebami, síť krizových center, 

ve kterých je možné ubytovat děti s rodiči. 

 azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 

osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. 

 komunitní centra – rozvoj místní komunity a sociální prospěch jejich členů. Je centrem 

setkávání, občanské participace, podpory sociálního rozvoje a svépomoci, stimulace sociálních 

kompetencí, vědění a vzdělávání. 

 zázemí pro rozvoj sociální práce, realizované veřejnou správou – nízkoprahové pracoviště 

k řešení a předcházení vzniku nepříznivých sociálních situací i místem pro zkvalitnění služeb 

veřejné správy. 

 sociální bydlení – pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení – osoby v ekonomicky 

aktivním (produktivním) věku; 

 zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky 

do realizovaných projektů. 

SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

 výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků – musí dojít k vytvoření nových 

pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Projekt je v souladu s principy 

sociálního podnikání: 

 Sociální prospěch: podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců 

z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin, vztahy 

v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování. 

 Ekonomický prospěch: zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku. 

 Environmentální a místní prospěch: uspokojení přednostně místní potřeby a využití 

přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty. 



SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

 zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (jako 

jsou centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizováním nových či 

rekonstrukcí stávajících zařízení 

 zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady. 

SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 infrastruktura pro předškolní vzdělávání (prokazatelný převis poptávky) – zařízení péče o děti 

do 3 let, dětských skupin a mateřských škol – stavby, vybavení a úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, hřiště); stavební úpravy budov, učeben a venkovních prostor, vybavení, 

kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, vybudování vhodného 

zázemí pro nové třídy MŠ, výuku polytechnického vzdělávání; stavby, vybavení pro zajištění 

rozvoje žáků v kompetencích: 

 v oblastech komunikace v cizích jazycích, 

 a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 

 a schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, vybavení a kompenzační 

pomůcky a kompenzačního vybavení pro děti se SVP; 

 infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání – stavby, 

vybavení pro zajištění kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických 

a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi. 

 stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, 

kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP. 

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 

 modernizace odborných učeben, stavební úpravy učeben, nákup a instalace strojů 

pro praktickou výuku – CNC obráběcí stroj. Do realizace projektu může být jako partner 

zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů a garant odborné stránky praktické výuky. 

 infrastruktura pro celoživotní vzdělávání – stavební úpravy, vybavení pro vybudování 

a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání. 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže -stavby, vybavení 

pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání: 

 v oblastech komunikace v cizích jazycích, 

 a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 

 a schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 

sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce; stavební úpravy budov a učeben, 

pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, 

SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 

 Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 

 Přechod na šetrné, ekologické zdroje 



SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 

dědictví 

 Revitalizace souboru vybraných památek – opatření pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné 

využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek: zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 

odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování, 

budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení), 

obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů 

sociálního, technického a technologického zázemí. 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 

využití a kvality systémů IKT 

 eGovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy veřejné správy 

 Kybernetická bezpečnost 

 Specifické informační a komunikační systémy 

 Většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i investice 

do jejich IKT systémů budou umístěny v Praze. Dopad z těchto projektů budou mít občané celé 

České republiky. 

SPECIFICKÝ CÍL 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

 Pořízení územních plánů 

 Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí 

 Pořízení územních studií – obec s rozšířenou působností může územní studií prověřit varianty 

řešení veřejného prostranství ve svém správním obvodu, které upřesní jeho vymezení, 

zohlední vedle charakteru zástavby možnost doplnění stavebních proluk, vymezí plochy 

zeleně, odpočinková a relaxační místa a zejména prověří potřebu dopravního napojení 

a navržení pěších tras a zón. Na základě této územní studie lze koncepčně řešit důležitý 

centrální veřejný prostor s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. 

 Územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v podrobném 

měřítku detailně řeší problémy v návaznosti na koncepci vycházející z krajské územní studie 

krajiny, např. navrhuje opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny, 

systémové podmínky pro řešení specifických problémů krajiny, kterými jsou např. ekologicky 

málo stabilní zemědělské půdy, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky 

pro zachování biodiversity, prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem 

na hospodářské využití, rekreaci, umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

přírodní a civilizační hodnoty apod. Ve správním území obce s rozšířenou působností bude tato 

studie využitelná zejména pro zpracování územních plánů a pro konkrétní navazující realizační 

opatření vedoucí k naplňování Evropské úmluvy o krajině. 



SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu – MAS 

 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 zdravotních 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; 

 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

 


