
Kalendář dotací 2019/2020



Vznik: 1998
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Členové sdružení: 
Krajská hospodářská komora
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Institut pro regionální spolupráci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tř. T. Bati 5146, Zlín



Do - 31.10. 2020
Obnova obecního majetku po živelných pohromách v roce 2019

Dotace: 70 % - pouze pro obce, kde nebyl vyhlášen krizový stav

Obnova nebo rekonstrukce:
- mostů a komunikací
- veřejného osvětlení
- veřejných prostranství
- veřejných obecních budov
- zařízení preventivní infrastruktury

Kritéria výběru projektů:
- počet obyvatel účastníka podprogramu,
- rozpočet účastníka podprogramu,
- poměr výše předpokládaných nákladů akce k rozpočtu účastníka podprogramu,
- zajištění základních funkcí daného území,
- rozsah a stupeň poškození obnovovaného majetku





DT A - Podpora obnovy místních komunikací

Akce na obnovu místních komunikací

• Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy 
včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

• nadjezdy, napojení na místní komunikaci, je-li v majetku obce, 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

• Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace),

• obnova propustků, mostů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, 
zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Max. výše dotace: 5 mil. Kč, 70 %

Vyhlášení listopad 2020

Obnovené komunikace U měnirny; autor: obec Ústí



NOVĚ- Podpora obnovy místních komunikací – po kůrovcové kalamitě

Akce na obnovu místních komunikací

• Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy 
včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

• nadjezdy, napojení na místní komunikaci, je-li v majetku obce, 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

• Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace),

• obnova propustků, mostů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, 
zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Max. výše dotace: 5 mil. Kč, 70 %

Alokace: 140 mil. Kč



DT B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou akce zaměřené na: 
• na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 

tělesné výchovy, ,
• na obnovu školních tělocvičen.

Max. výše dotace: 5 mil. Kč, 70 %

Uznatelné náklady: 

- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury, 

- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, 
toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí 
obnovy sportovní infrastruktury, 

- oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště, 

- výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny. 

Školní hřiště v ZŠ Mysločovice



DT C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: 

• propustků,

• mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,

• parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

• zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy.

Výstupy musí být přístupné široké veřejnosti a nesmí být budovány pro konkrétního uživatele. 

Max. výše dotace: 1 mil. Kč, 70 %

Vyhlášení listopad 2020



DT E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního 
rozpočtu. Jedná se o:

• kulturní domy,

• multifunkční domy,

• školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Max. výše dotace: 10 mil. Kč, 70 %

Neuznatelné náklady: 

- nová výstavba, 

- související s obnovou prostor určených k bydlení, 

- nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Vyhlášení listopad 2020





Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce 

• Kompletní revitalizaci/obnovu veřejného prostranství – návsí a náměstí včetně veřejné zeleně a dalších 
prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení. Podporovány budou akce komplexního 
charakteru, nikoliv jednotlivé součásti revitalizace, které lze financovat z jiných DT podprogramu, nebo OPŽP.

Max. výše dotace: 70 %



Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
• Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním 

území obce: 

• kaple, kaplička, márnice,

• socha,

• boží muka, kříž. 

• Dále pak na obnovu: 

• prostoru hřbitovů, hřbitovní zdi.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na 
jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Uznatelné náklady:

Úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že 
tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Vyhlášení listopad 2020



Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Jde především o: 

• obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,

• Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace 
na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč



Areál u OÚ obec Hostišová, 
okres Zlín



Nový návrh areálu u OÚ Hostišová, okres Zlín (pumptrack, biotopové koupaliště napájené vodou ze střechy 
OÚ, dětské hřiště, zastřešené pódium s posezením, tartanové hřiště, plocha pro hasiče).



Podpora dostupnosti služeb (obce do 1000 obyvatel)

• Uznatelné náklady jsou: 

- rekonstrukce objektu, 

- v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika), -
pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. 

Neuznatelné náklady: 

- vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, 

- vybavení zdravotnickým zařízením,

- nákup a pořízení osobního automobilu. 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na 
jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, 
zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“)



Sdílené vybavení komunální technikou

• Podpora je určena na nákup komunální techniky, která bude sdílená v rámci dobrovolného svazku obcí (dále 
jen „DSO“). 

Podpora je určena na pořízení: 

- traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných prostranství,

- nákladních automobilů, 

- žacích strojů,

- mulčovačů,

- štěpkovačů apod.

Dotace 70 %



Kritéria



Do 21.1. 2020

Podpora výstavby technické infrastruktury
Dotace: 80 000 Kč/parcela

• Cíl výzvy: 

• Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 

• rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.  

• Technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:  

• a) pozemní komunikace, 

• b) vodovod, 

• c) kanalizace, 

• pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí. 

ZTV Lechotice, okres Kroměříž



Podmínky:

• Je možné síťovat cizí pozemky (ale de minimis)

• Výstavba sítí musí být započata v roce přidělení (2020)

• Výstavba sítí může trvat max 2 roky (do 31.12.2022)

• Od data ukončení výstavby – zaplacení a předání stavby, běží 5 let lhůta pro výstavbu 70 % domů 
(do 31.12.2027)

• Do dalších 3 let (do 31.12.2030) musí být kolaudováno zbylých 30 %

• Při nedodržení mezníků se vrací poměrová část dotace

• Je možné žádat na již zahájenou akci, která nesmí být ukončena před datem vydání rozhodnutí.











Do - 31.12. 2019

Odstraňování bariér – PČB, úřady



Do: 31.12. 2019
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Dotace 50 %

• Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení 
kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým 
skupinám. Dále program podpoří rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a 
nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na 
rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických 
tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj 
navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu 
ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring 
návštěvníků







Alokace na rok 2020
Program Rozpočet

Podpora rozvoje regionů 2019+ 1 440 mil. Kč

Podpora revitalizace území 300 mil. Kč

Bezbariérové obce 10 mil. Kč

Obnova obecního a krajského majetku po živelních 
pohromách

Celkem 1 750 mil. Kč



Podpora revitalizace území

• Podprogramy

1. Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

2. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské účely

3. Tvorba urbanistických soutěží



1. Demolice v SVL

DT1 obec s návazností na SVL v krajích MSK, UK, KVK

DT2 obec s návazností na SVL v ostatních krajích

Oprávněný žadatel – obec/kraj

Předmět dotace – objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení ve špatném technickém stavu a jsou 
nezpůsobilé k bydlení

Uznatelné náklady – demolice

Neuznatelné náklady – výkup nemovitosti

Dotace až 70 %, výše podpory od 300 tis. do 10 mil. Kč

Listopad 2019 – leden 2020



Přílohy:

• zápis z jednání zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci na demolici konkrétního objektu

• projekt následného využití revitalizovaného území schválený zastupitelstvem obce doložený usnesením a 
zápisem z jednání

• dokumentace bouracích prací dle §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v rozsahu částí A, B a C přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

• ohlášení záměru odstranit stavbu dle §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) odstavce (1) potvrzené stavebním úřadem



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

• Výše dotace: Dotace ve výši až 70 % (obce do 3 tis. obyvatel), 60 % (obce do 10 tis. obyvatel), 50 % (obce nad 
10 tis. obyvatel a kraje).

• Výše podpory: až 30mil. Kč 

• Uznatelné náklady: Výkup, demolice, rekonstrukce, nová výstavba a revitalizace/ zelená úprava objektu 
brownfield.

• Neuznatelné náklady: Sanace ekologické zátěže, projektové a manažerské činnosti související s přípravou 
žádosti a administrací projektu.

• Náklady související se zadáním veřejné zakázky, studie proveditelnosti.



Brownfieldem je pro účely tohoto podprogramu objekt nebo areál: 
 který je zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný a nelze ho vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl 

proces jeho regenerace,

 který je po stavební/technické stránce nefunkční a bez technického zásahu/regenerace není možné 
jeho užívání. Nejde tedy jen o nevyužité objekty, které potřebují rekonstrukci pro nové využití,

 kde není možné vyřešit situaci jiným způsobem, než investicí z obecních prostředků – tzn. o 
objekt/areál nemá zájem soukromá sféra, která by obnovila jeho funkčnost.



• Dotační tituly



Následné využití:
• Obecní dům, obřadní síň.
• Škola, mateřská škola.
• Knihovna.
• Volně přístupné volnočasové aktivity, park, hřiště – bez poplatků.
• Veřejné parkoviště, garáže - bez poplatků.
• Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce.
• Hasičárna.
• Kulturní dům.
• Klubovny pro lokální spolky…….atp.







• Doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN, případně z dálkového přístupu do KN nebo nabývací titul),
• katastrální mapa s vyznačením umístění stavby/areálu brownfieldu (z webových stránek ČUZK – aplikace nahlížení do katastru
nemovitostí),
• předpokládaný rozpočet akce podrobně členěný podle věcných položek (položkový rozpočet),
• harmonogram činností,
• charakteristika brownfieldu – export dat z databáze brownfieldů (bude účastníkovi programu zasláno spolu se stanoviskem Czechinvestu)
• stanovisko Czechinvestu související s registrací brownfieldu do databáze
• projekt regenerace území brownfieldu dle zadané struktury viz příloha Zásad
• usnesení a zápis z jednání zastupitelstva se schválením obsahu projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na jeho
revitalizaci,
• barevnou fotodokumentaci aktuálního stavu (snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty, domy
aj.) za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy),
• dokumenty dokládající zahájení jednání o výkupu nemovitosti v případě, že je výkup součástí akce (z dodaných podkladů musí
jednoznačně vyplývat, že nemovitost je k prodeji a bylo aktivně zahájeno oboustranné jednání o výkupu, např. smlouva o smlouvě budoucí
kupní)
• v případě, že součástí akce bude i demolice nemovitosti prohlášení statutárního zástupce (volnou formou), že daná stavba není zapsána v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
• v případě, že objekt/areál leží v záplavovém území 100leté vody – souhlas příslušného vodoprávního úřadu s realizací akce (přípustné pouze
u DT3)
• v případě, že objekt/areál leží v poddolovaném území – stanovisko oprávněného inženýrského geologa a části projektové dokumentace s
vyznačenými opatřeními dle jeho doporučení
• u akcí stavebního charakteru - části projektové dokumentace A, B, C podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
(vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona). Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci nutno předložit
technologický postup realizace akce a situační výkres.

Přílohy k žádosti



Město Velvary,
Přestavba býv. 
záložny na 
komunitní 
Centrum.

Náklady 65 mil.
Dotace 30 mil. Kč



Areál býv. Penkova statku
Hluk



Areál býv. Penkova statku
Hluk



Areál býv. Penkova statku
Hluk



3. Podpora architektonických a urbanistických soutěží

• Výše dotace: max. 400 tis. Kč

• Výše podpory: 50 %

Věcné cíle programu jsou: 

1. zajistit kvalitnější výběr projektantů architektonických a urbanistických děl, 

2. zvýšit počet architektonických a urbanistických soutěží v České republice, 

3. plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky. 

Říjen 2020



MMR – Program výstavba





• Oprávnění žadatelé: 

obce dotace 100 % - sociální byty/domy, 

zvýhodněný úvěr – dostupné byty/domy (základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke 
dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %

• Maximální výše dotace: 

500 000 Euro / 24 500 nebo 31 500 Kč/metr čtvereční podlahové plochy bytu

podpora v režimu SOHZ (podle rozhodnutí Komise 2012/21/EU): 300 000 000 Kč.

• Udržitelnost projektu: 20 let



Podporované aktivity:

1. novostavba sociálního, smíšeného nebo dostupného domu

2. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo 
dostupný dům nebo sociální byt

3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt

4. stavební úprava bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální, smíšený nebo dostupný 
dům

5. modernizací stavební úprava nebo údržba bytového domu, který není ke dni podání žádosti užíván na 
základě právního důvodu k bydlení



Definice sociální a dostupný byt/dům

• sociálním byt - má alespoň základní vybavení, určený k pronájmu způsobilé domácnosti, která si nemůže zajistit 
vyhovující bydlení na trhu, podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2

• dostupný byt - určený k pronájmu ve vlastnictví obce, není sociálním bytem, podlahová plocha dosahuje alespoň 
23 m2 a nepřesahuje 120 m2

• sociální dům - výhradně sociálními byty, tvořený alespoň 4 a nejvýše 12 sociálními byty, místností pro osobu 
poskytující domovní služby nebo sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem

• dostupný dům - dům s výhradně dostupnými byty

• smíšený dům - bytový dům s výhradně sociálními a dostupnými byty, ve kterém je z celkového počtu bytů v domě 
alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně 1 dostupný byt

- více než 12 bytů, může být sociálních bytů nejvýše tolik, kolik činí součet 12 bytů a 20 % ze zbývajícího počtu bytů 
ve smíšeném domě, a

- alespoň 12 sociálních bytů, musí být vybaven místností pro osobu poskytující domovní služby nebo sociálního 
pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem,



Cílové skupiny sociálních bytů

• způsobilou domácností společně hospodařící domácnost, která má 
nízký příjem a nevyhovující bydlení



Co je nízký příjem: 

• Příjem domácnosti, který po odečtení normativních nákladů na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře nepřesahuje 
1,6násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním 
minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi











Co je nevyhovujícím obydlím?

1. Bytem neodpovídajícím specifickým požadavkům člena společně hospodařící domácnosti 
vyplývajícím z jeho zdravotního omezení

2. Člověk, který žije v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení: noclehárny, parky, 
mosty, ubytovna, azylový dům, chatka, garáž, atd.

3. Žije v nekvalitním bytě, který vykazuje vady: 

- záchod, koupelna, prostor pro vaření, voda, vytápění a elektroinstalace

- okna, stavební konstrukce a stavební povrchy v bytě, vstupní dveře, vlhkost a plísně, větrání, 
nebezpečí úrazu nebo infekce a celkový stav domu

4.     Žije v přelidněném bytě: 





Další podmínky programu: 

• Novostavba musí být opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahu a všechny byty v prvním nadzemním 
podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; novostavba bytového domu o 4 a více nadzemních podlažích 
musí být vybavena výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt,

• Žadatel pronajme sociální nebo dostupný byt nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace investičního záměru

• Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít pouze na dobu určitou, jejíž délka smí být nejvýše 2 roky

• Způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory; to neplatí v případě výstavby 
sociálního bytu, sociálního domu a smíšeného domu bez úvěru, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité 
věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace

• Pokud žadatel nemá zájemce o nájem sociálního bytu ze způsobilé domácnosti, může uzavřít nájemní smlouvu
k sociálnímu bytu i s jinou fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok. Za podmínek podle věty první může žadatel
nájemní smlouvu s jinou fyzickou osobou opakovaně uzavřít nebo prodloužit, nejvýše však dvakrát po sobě

• na realizaci investičního záměru financovaného podle tohoto nařízení se nepoužije podpora z evropských
strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státních fondů



Povinné přílohy k žádosti

1. investiční záměr (půdorysy, TS, rozpočet..) schválený příslušným orgánem žadatele

2. doklad o vlastnictví nemovité věci; to neplatí v případě pořízení koupí

3. vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, že pozemek, na kterém se má pořízení sociálních 
nebo dostupných bytů realizovat, se nenachází v záplavovém území

4. doklad o pojištění

5. U výstavby nebo modernizace potvrzení o podání žádosti o stavební povolení

6. U stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení posudek o nezpůsobilosti bytového 
domu 

7. U modernizace čestné prohlášení žadatele, že nemovitá věc není a nebyla alespoň 1 rok před 
podáním žádosti užívána na základě právního důvodu k bydlení











MMR – Pečovatelské byty



Definice

Pečovatelský byt = podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci 
způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného 
bytu (Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb)

Cílem je prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti osob, a současně umožnění efektivního poskytování 
terénních služeb sociální péče.



Podporované aktivity

• novostavba bytového domu

• stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, 
vyjma stavebních úprav v rodinném domě

• nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném 
domě;

• stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření 
nájemní smlouvy

• stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k 
bydlení,



Oprávnění žadatelé: 
Právnické osoby včetně obcí

Výše dotace: 
maximálně 600 000 Kč na jeden byt, max. 500 000 Euro (de minimis)

Udržitelnost projektu: 20 let



Příjem osob

• 1 osoba = 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy

• 2 osoby = 1 násobek průměrné měsíční mzdy

a) věk – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) 

b) zdravotní stav, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o 
sociálních službách

Cílové skupiny:



Specifické podmínky

1. stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky 
upravitelného bytu

2. podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2

3. příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na 
dobu 2 let

4.     v případě výstavby musí budova splňovat požadavky  na energetickou náročnost budov platné   
minimálně pro třídu B podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov



Bodování projektů – pečovatelské byty





Poskytnutá dotace do okresu (max 14 bodů)

okres body
Blansko 2
Bruntál 0

Frýdek - Místek 9
Karviná 11

Kroměříž 11
Opava 5

Uherské Hradiště 0
Vsetín 12

Zlín 8
Nový Jičín 7



Místo realizace (5 bodů)

• Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci nacházející se v regionu se soustředěnou podporou 
státu na roky 2014 – 2020 dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013.

• ORP: Bruntál, Bílovec, Lipník n. Bečvou, Odry, Valašské Klobouky, Vsetín, Vítkov



Potřeba realizace projektu (max 21 bodů)

• Okresy s podílem osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel okresu větším než 20,0 %

• Okresy s podílem osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel okresu větším než 19,5 % a 
současně nižším nebo rovným 20,0 %

• Okresy s podílem osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel okresu větším než 18,7 % a 
současně nižším nebo rovným 19,5 %

• Okresy s podílem osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel okresu nižším nebo rovným 
18,7 %



okres body
Blansko 14
Bruntál 14

Frýdek - Místek 0
Karviná 14

Kroměříž 21
Opava 0

Uherské Hradiště 14
Vsetín 7

Zlín 8
Nový Jičín 0



Občanská vybavenost obce (max 9 b.)

• Pošta, ordinace lékaře, lékárna 

• Základní škola, kulturní nebo sportovní zařízení (např. hostinec se 
sálem, společenský dům, sportoviště, tělocvična) 

• Železniční nebo autobusová stanice







MMR – Komunitní domy pro seniory



Definice

• Komunitní dům seniorů = bytový dům (včetně domovního vybavení), ve kterém 
jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu 
komunitního života seniorů;



Podporované aktivity

• novostavba bytového domu

• stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, 
vyjma stavebních úprav v rodinném domě

• nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném 
domě;

• stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření 
nájemní smlouvy

• stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k 
bydlení,



Oprávnění žadatelé: 
Právnické osoby včetně obcí

Výše dotace: 
maximálně 600 000 Kč na jeden byt, max. 500 000 Euro (de minimis)

Udržitelnost projektu: 20 let



Příjem osob

• 1 osoba = 1 násobek průměrné měsíční mzdy

• 2 osoby = 1,3 násobek průměrné měsíční mzdy

a) věk – jedná se o seniory ve věku 60 let a více (60+) 

Cílové skupiny:



Specifické podmínky

1. Musí vzniknout funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům
2. V KODUS musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů
3. musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
4. Stavebně technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje technické požadavky 
upravitelného bytu
5.   podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2

6.   plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel Komunitního domu seniorů, 
minimálně však musí činit 40 m2 ; (doporučuje se minimálně 4 m2 na každý byt)

7.   sdílené prostory v Komunitním domě seniorů musejí splňovat požadavky na obytnou místnost podle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

8.   v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle 
§ 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách

9.   v případě výstavby podle části 3. písmeno g) bod 1, 4 a 5 musí budova splňovat požadavky 
na energetickou náročnost budov platné minimálně pro třídu B podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov



Bodování projektů – KODUS





Poskytnutá dotace do okresu (max 11 bodů)

okres body
Blansko 2
Bruntál 0

Frýdek - Místek 6
Karviná 7

Kroměříž 4
Opava 3

Uherské Hradiště 0
Vsetín 8

Zlín 6

Nový Jičín 5



Místo realizace (5 bodů)

• Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci nacházející se v regionu se soustředěnou podporou 
státu na roky 2014 – 2020 dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013.

• ORP: Bruntál, Bílovec, Lipník n. Bečvou, Odry, Valašské Klobouky, Vsetín, Vítkov



Potřeba realizace projektu (max 9 bodů)

• Okresy s podílem osob starších 60 let a zároveň mladších 70 na celkovém počtu obyvatel okresu 
větším než 13,8 %

• Okresy s podílem osob starších 60 let a zároveň mladších 70 na celkovém počtu obyvatel okresu 
větším než 13,4 % a současně nižším nebo rovným 13,8 %

• Okresy s podílem osob starších 60 let a zároveň mladších 70 na celkovém počtu obyvatel okresu 
větším než 12,9 % a současně nižším nebo rovným 13,4 %

• Okresy s podílem osob starších 60 a zároveň mladších 70 let na celkovém počtu obyvatel okresu 
nižším nebo rovným 12,9 %



okres body

Blansko 3

Bruntál 9

Frýdek - Místek 3

Karviná 3

Kroměříž 9

Opava 6

Uherské Hradiště 3

Vsetín 3

Zlín 3

Nový Jičín 3







Podané žádosti PČB



Podané žádostí KODUS



Přílohy k žádosti:

• souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů v lokalitě obce v 
případě, že žadatelem není obec

• věcné zdůvodnění záměru a potřebnost vzniku podporovaných bytů

• čestné prohlášení, že akce nebude spolufinancována z prostředků ESIF

• doklad o tom, že pozemek, na kterém vzniknou podporované byty, neleží v záplavovém území

• Investiční záměr

• pravomocné stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu



Září 2020 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnicí obcí

- rekonstrukce, odbahnění rybníků a požárních nádrží 80 %, max 2 mil. Kč
- Výstavba rybníků a požárních nádrží
80 %, max 10 mil. Kč

Požární nádrž Ludslavice, okres Kroměříž







Domovní čistírny odpadních vod 

Dotace 100 – 240 tis. Kč, max 80 %

- Technicko - ekonomická studie
- Soulad s PRVKÚK



3.2. – 31.3. 2020  7/2019 Přírodní zahrady

Dotace - Max 85 %, 500 tis. Kč

MŠ: Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti 
EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. 
Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či 
neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.







Přílohy k žádosti:

• Podrobný popis projektu

• Projektová dokumentace v realizační fázi, v úrovni adekvátní navrženým 
opatřením

• Popis pomůcek/zázemí (náčrt, nákres)

• Aktuální výpis z katastru nemovitost





















4Q 2019, 4Q 2020 Podpora alternativních způsobů dopravy

• nákupy a leasing CNG, Plug in, hybryd, elektro vozů (M1, N1, L7E, L6E, L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, M2, 
M3, N2)

• Dle pohonu a typu dotace od 50 tis. Do 1 mil. Kč







Piaggio – Porter Tipper

Kategorie N1
Celková hmotnost (kg): 1850
Užitečná hmotnost (kg): 460
Max. rychlost (km/h): 57
Max. výkon (3 min) (kW): 18

Cena: 639 500 Kč (bez DPH)
Dotace: 250 000 Kč (39 %)



Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Příjem žádostí do: 18. 12. 2020 

Dotace:

Max 3 mil. Kč
80 % - akutní nedostatek vody
70 % dotace u projektů kde hrozí v dohledné době 5 let nedostatek vody
60 % z celkových způsobilých výdajů – realizace průzkumných vrtů 

Typový projekt – Žeranovice
Aktuálně vyčerpáno 30 ze 300 mil. Kč



Ekoinovace

• Termín 1Q 2020 1. kolo

• Ve 2. kole budou vybraní žadatelé vyzváni k podání žádosti o dotaci, kterou budou muset předložit nejpozději 
do 6 měsíců od vyzvání.

• Dotace 0,2 – 20 mil. Kč – 75 %

• Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je 
možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.



Veřejné osvětlení v CHKO

• Příjem žádostí: 2.září- 31. říjen 2019, 3Q 2020

• Alokace: 30 000 000 Kč

• Předmětem podpory je rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území 
zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.





Vodovody a kanalizace
• Příjem žádosti do: 1.11.2019 - 31.1.2020

• Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2024

• Dotace:

• 63,75 % z celkových způsobilých výdajů

Objekt nového vrtu; autor obec Žeranovice













Pitná voda







Do 15.10.2020
Výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů

a veřejné hromadné dopravy - podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací
- Stavební povolení do 28.2. 2019

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

- Měřiče rychlosti, rekonstrukce, výstavby nadsvětlení přechodů a míst pro přecházení, úprava vjezdu do obce, 
měřiče rychlostí, semafory, dotace 85 %

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

- dotace 85 %
- Stavební povolení do 15.2. 2020















• Mimoúrovňové křížení komunikací:

- 100 % opravy či modernizace místa křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s 
nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální 
dráhy, dopravně významné vodní cesty)

- 85 %, v případě výstavby nového místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové 
komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a 
regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty)

- 75 %, v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné 
účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy)









Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů

Příjem žádostí do: 31.10. 2019

Výše příspěvku: 100 000 Kč

Grant je zaměřen na financování akcí, pomůcek a vybavení, které podporují výcvik mladých dobrovolných hasičů. 
Může se jednat o výcvikové, bezpečnostní a pracovní pomůcky, nástroje, techniku a prostředky pro organizaci soutěží, 
výukových programů nebo dětských táborů s hasičskou tématikou. O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti 

Povodí Moravy, s.p.

Výsledky do:
31.11.2019



červen 2020 - Dotace pro jednotky SDH

- Pro JPO II,III – max 2,5 mil. Kč na nákup CAS
- Pro JPO II,III – max 2 mil. Kč na technické zhodnocení
- Pro JPO II,III,V - max 0,45 mil. Kč na nákup DA
- Pro JPO II,III,V – max 4,5 mil. Kč na stavbu zbrojnice



Rok 2019 Podzimní kolo (předběžně v termínu 8. 10. - 29. 10.)
• 1.1.1 Vzdělávací akce 
• 1.2.1 Informační akce 
• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
• 6.4.2 Podpora agroturistiky 
• 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 
• 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
• 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
• 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 
• 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 

• Dotace: 100 %, 0,075 – 200 mil. Kč

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace

• Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k 
rekonstrukci,

• příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových 
koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy),

• umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje 
smrku ztepilého (Picea abies) při obnově smrkových lesních porostů po kalamitách 
způsobených suchem); u umělé obnovy sadbou je uznatelným výdajem nejvýše 
minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu - dle přílohy č. 6 
vyhlášky č. 139/2004 Sb.,

• ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální 
ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

• Je možné obnovovat lesní potenciál i po škodách způsobených biotickými škůdci, a to za 
předpokladu, že budou škody na porostech uznány jako kalamitní (stanovisko Lesní 
ochranné služby).



Do 29.11. 2019- Energetické úspory v bytových domech III (11,25 mld. Kč) – třída B + úspora 40 % - dotace 42 %,
Třída C, úspora 30 % 31,5 %)



OPZ – efektivní státní správa
1.Zpracování strategického dokumentu - zaměřuje se na využití inovativních řešení v souladu s konceptem chytrých měst, 
důraz bude
kladen na konkrétní projekty s potenciálem uplatnění ve městě velikosti Slavičína.

2. Realizace vybraných sektorových koncepcí a dokumentů jako nedílná součást 
projektu „XY", můžete ji o některé z následujících (nutno
předeme specifikovat):

.- sektorové koncepce/generely/pasporty (veřejné osvětlení, zeleň, místní
komunikace, majetek, kanalizační sítě, cyklogenerel, doprava, protierozní
opatření.)

- komunitní plán sociálních služeb

- plán odpadového hospodářství

3. Pracovní pozice "manažer strategie" po dobu 24 měsíců financováno z
projektu, spolupracuje na formulaci strategie i dalších sektorových
dokumentů a pasportů, řeší přípravu konkrétních projektů (např. dotační
žádosti), které ze strategie vyplývají.

4. Tematické workshopy s odbornými lektory určené pro úředníky i zastupitele
- indikativně může jít o témata: veřejné zakázky, GDPR, chytré město -
příklady dobré praxe (dle potřeby je možné doplnit o další)

5. Pořízení vybavení a SW - notebooky, úřední deska, dataprojektory apod.
(pouze doplňkově, vybavení místnosti pro školení)



Od 1.3. 2019 – 13.2. 2020 
Energetické úspory v objektech občanské vybavenosti
- Celkové energetické úspory 
• 35 % dotace (úspora 20 % energie)
• 40 % dotace (úspora 40 % energie)
• 50 % dotace (úspora 60 % energie)

- Samostatné projekty – výměny zdroje vytápění, solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému
• 40 % dotace

- Rekuperace, rekuperace + fotovoltaika
• 70 %



2.3. 2020 – 2.3. 2021





Opatření A)



Aktivita B









• Do 5.2. 2020 Materiálové a energetické využití odpadů

• Dotace: 85 %

• výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,

• systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného 
komunálnímu odpadu (výstavba sběrných míst, nákup nádob pro občany, nákup svozového prostředku, 
zavádění IT systému. 



• Termín 2.9. - 13.1.2020 , 3.2. 2020 – 11.1.2021

• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

• Dotace: 85 %

• plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),

• podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,

• vsakovací šachty,

• podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

• Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou a z převážné části se zástavbou nekomerčního 
(nepodnikatelského) charakteru (např. stávající zástavba rodinnými či bytovými domy, budovami sloužícími veřejné 
potřebě – školy, úřady, nemocnice apod.) nebo je řešen odtok srážkových vod ze stávajících veřejných budov a objektů 
nevyužívaných ke komerčním účelům.













Rok 2020:

• 3.2. 2020 – 6.4. 2020 

• Sanace sesuvů 

• Budování a modernizace rozhlasů, 70 % rozhlas, 90 % dpp

• 3.2.2020 - 2.11. 2020 

• Výstavba a obnova polderů, suchých a retenčních nádrží, dotace 85 %

• Tůně, mokřady, rybníky, větrolamy, biokoridory, biocentra, dotace 85 – 100 %

• Sídelní zeleň, dotace 60 %, NOVĚ i obce pod 500 obyvatel

• 1.4.2020 - 30.7.2020 

• Kompostéry, nádoby na textil, knihy, hračky



MAS 
• Bezpečnost dopravy 

• Odborné učebny, bezbariérovost, konektivita, MŠ 

• Komunitní centra 

• Národní kulturní památky 

• Hasičské auta a zbrojnice

• Sociální podnikání

• Sociální služby

+ zeleň

PRV – článek 20

– dotace 80 % :

- Muzea a expozice pro obce

- Veřejná prostranství v obcích, 

- Mateřské a základní školy, 

- Hasičské zbrojnice, 

- Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 

- Vybrané kulturní památky



Odborné vzdělávání – dotace 95 %
• Výstavba, modernizace, rekonstrukce, vybavení odborných učeben = jazyků, počítačů, fyziky, chemie, 

zeměpisu, matematiky, přírodopisu, pracovních a řemeslné vzdělávání..

• Podmínka – záměry v MAP

• Bezbariérové WC a vstup do učebny  



























Návrh financí pro ČR pro období 2021-2027

Fond/Období EFRR ESF/ESF+ FS (-CEF)

2014-2020* 11,9 3,4 6,1 mld.

2021-2027** 9,3 2,4 4,3 mld. 

Propad objemu financování politiky soudržnosti pro ČR o 24 %



Kategorie regionů a snížení úrovně spolufinancování EU

Kategorie regionů /
Spolufinancování EU

2014 - 2020 2021 - 2027

Více rozvinuté regiony 
Praha 50 % 40 %

Přechodové regiony
Střední Čechy – Středočeský kraj
Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj 
Vysočina

85 % 55 %

Méně rozvinuté regiony
Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
Severovýchod – Pardubický,  Liberecký, 
Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

85 % 70 %



Klíčové změny pro období 2021+

• Zjednodušení legislativy často pouze zdánlivé (pro EK)

• Jednodušší informování o podpořených projektech

• Princip jednotného auditu a proporcionalita

• Opuštění konceptu projektů vytvářejících příjmy a velkých projektů

• Povinné zavedení zjednodušených metod vykazování

• Jednodušší a přehlednější struktura operačních programů

• Zjednodušený přístup k integrovaným nástrojům

• A jako vždy nezbytná (?) změna terminologie…



IROP 2014 - 2020



Převisy projektů IROP na alokaci výzev dle SC

-100% -50% 0% 50% 100%

1.1 Silnice
1.2 Doprava

1.3 IZS
2.1 Sociální infrastruktura

2.2 Sociální podnikání
2.3 Zdravotnictví

2.4 Vzdělávání
2.5 Zateplování

3.1 Kultura
3.2 eGovernment

3.3 Územní plánování
4.1 CLLD

4.2 Animace MAS
5.1 Technická pomoc

Podíl převisu na alokaci



Příjemci podpory v IROP 2014-2020

51 %

15 %

13 %

8 %

7 %

3 % 2 %

POČET PROJEKTŮ S  PRÁVNÍM AKTEM DLE TYPU PŘÍJEMCE
(N=7 004)

Obec

Kraj

SVJ

Soukromý 
sektor

Státní 
příjemci

35%

28 %

15 %

11 %

4 %
4 % 2 %

OBJEMY PROJEKTŮ S  PRÁVNÍM AKTEM DLE TYPU 
PŘÍJEMCE

(Z OBJEMU 95 916 955 315 KČ)

Obec

NNO

Církevní instituce

Státní 
příjemci
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2021 - 2027



Harmonogram přípravy IROP 

Úkol Termín Garant

První verze PD IROP 2021-2027 (bez 
finančních dat)

1. 10. 2019 ŘO IROP

Vnitroresortní připomínkové řízení k návrhu 
PD IROP

1. - 15. 10/2019 ŘO IROP

4. jednání Přípravného výboru IROP 5. 11. 2019 ŘO IROP

Roadshow po krajích k IROP 2 4Q/2019 – 1Q/2020 ŘO IROP a CRR 
ČR

Předání návrhu PD IROP na MMR - NOK 1/2020 ŘO IROP

Meziresortní připomínkové řízení k PD IROP 2/2020 MMR - NOK

Návrh IROP 2021-2027 na vládu 3/2020 MMR - NOK/Vláda

Stanovisko MŽP k SEA 2020 MŽP

Neformální a formální vyjednávání PD IROP 
s EK

2019 - 2021 ŘO IROP/EK

Schválení Obecného nařízení, nařízení k EFRR  
a víceletého finančního rámce

2020 Evropský
parlament

Rozhodnutí EK o schválení PD IROP 2021-
2027

2020/2021 (do 6 měsíců 
od předložení PD na 
Evropskou komisi)

Evropská komise



Změny v IROP ve srovnání s obdobím 2014-2020

• Nová témata v IROP

 Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

 Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

 Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

 Širší možnosti pro CLLD

• Co v IROP už nebude

 Zateplování bytových domů (MŽP - NZÚ)

 Územní plánování (národní dotace)

 Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

 Sociální podnikání (OPZ+)



Návrh priorit IROP 2021-2027

Priorita Název priority Cíl politiky

Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy 1

Priorita 2
Rozvoj městské mobility, revitalizace měst 
a obcí, ochrana obyvatelstva

2

Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury 3

Priorita 4
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb a vzdělávací 
infrastruktury

4

Priorita 5
Komunitně vedený místní rozvoj a 
rozvoj kulturního dědictví

5

Priorita 6 Technická pomoc



Silnice 20 % 7 %

Doprava 13 % 16 %

IZS 3 % 4 %

Sociální infrastruktura 7 % 11 %

Zdravotnictví 8 % 8 %

Vzdělávání 14 % 12 %

Kultura 9 % 7 %

E-government 7 % 20 %

CLLD 8 % 8 %

Veřejné prostranství x 7 %

Téma
Podíl alokace SC na celkové alokaci OP 

v aktuálním období (%)

Podíl alokace SC na celkové alokaci OP 

pro nové období (%)



Specifický cíl  1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost 

(Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády,1 ii)

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eHealth, eJustice…)

• Integrace elektronických služeb veřejné správy 

• Elektronická identita

• Propojený datový fond

• Publikace dat veřejné správy jako OpenData

• eGovernment cloud

• Automatizace zpracování digitálních dat

• Portály obcí a krajů

• Metropolitní a krajské sítě

• Kybernetická bezpečnost



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné multimodální městské mobility, 2 viii)

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (terminály)

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí

(Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském

prostředí a snížení znečištění, 2 vii)

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí

včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích

např. parky, náměstí, městské třídy, náplavky, uliční prostory atd.



Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a 
ochrana obyvatelstva



Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva

(Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči
katastrofám, 2 iv)

• Materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní složky
IZS pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro zajištění dlouhodobé
evakuace obyvatelstva atd. (stanice a technika)

• Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek

• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

• Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních složek IZS



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy 

(Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility, 

včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě (3 iii)

• Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

 výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek

 rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy

 technické zhodnocení a výstavba mostů



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura

(Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (4 ii)

• Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) a dětských skupin v území s jejich
nedostatečnou kapacitou

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků

• Základní školy - odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi), vnitřní
konektivita škol, zázemí pro školní poradenské pracoviště atd.

• Střední a vyšší odborné školy – odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence,
vnitřní konektivita škol

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – odborné učebny ve vazbě na klíčové
kompetence, vnitřní a venkovní zázemí pro komunitní aktivity při školách

• Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče – vybudování,
úpravy zázemí



Specifický cíl 4.2 Sociální infrastruktura



Specifický cíl 4.2  Sociální infrastruktura 

(Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a 

znevýhodněných skupin pomoci integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních 

služeb (4 iii)

• Infrastruktura pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

• Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro 

potřeby sociálního bydlení 



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví 

(Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně 

primární péče (4 iv) 

• Primární péče

 Vznik a modernizace urgentních příjmů

• Zlepšení dostupnosti integrované péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

 Deinstitucionalizace psychiatrické péče

 Zvýšení dostupnosti následné a dlouhodobé péče

 Zvýšení dostupnosti paliativní a hospicové péče

 Zvýšení dostupnosti integrované onkologické péče

 Zvýšení dostupnosti integrované zdravotně-sociální péče v perinatologii a

gerontologii

 Zvýšení dostupnosti akutní a specializované péče



Specifický cíl  5.1 
Komunitně vedený místní rozvoj



Specifický cíl 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a 
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území (5 ii)

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III – zbrojnice, požární
technika, zdroje požární vody

• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

• Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce učeben
neúplných škol (malotřídky)

• Infrastruktura pro sociální služby

• Revitalizace kulturních památek

• Městská a obecní muzea

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Specifický cíl  
5.2 Kulturní dědictví a cestovní ruch



Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví  a cestovní ruch 

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a 
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech (5 i)

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, 

krajských a státních muzeí, knihoven vykonávajících regionální funkce nebo 

základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, edukační centra, 

konzervace a restaurování, parky u památek

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 turistická informační centra, turistické trasy, doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu, navigační systémy měst a obcí



Děkuji za pozornost Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
739 719 638

– Tomáš Jurčeka


