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Územní plány 3
3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

průběžná 630 000 000 07/2015 03/2017 Pořízení územních plánů a změn 
územních plánů

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha Obce s rozšířenou působností

Vybrané úseky silnic 
II. a III. třídy 1

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

průběžná 12 230 226 412 07/2015 12/2017
Rekonstrukce, modernizace 
a výstavba vybraných úseků silnic 
II. a III. tříd s napojením na TEN-T

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb 
(včetně SVL)

2
2.1 Zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi

kolová 2 352 941 176 09/2015 03/2016
Deinstitucionalizace sociálních služeb 
za účelem sociálního začleňování 
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha

Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky 
obcí, církve, církevní organizace

Sociální podnikání 
pro SVL 2

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

kolová 155 294 118 09/2015 12/2015

Sociální podnikání v obcích 
s rozšířenou působností, 
na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučená lokalita

Obce s rozšířenou 
působností, 
na jejichž území 
se nachází sociálně 
vyloučené lokality, 
mimo hl. m. Praha

Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, 
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace

Vysoce specializovaná 
péče v oblastech 
onkogynekologie 
a perinatologie

2
2.3 Rozvoj infrastruktury 
pro poskytování zdravot-
ních služeb a péče o zdraví

průběžná 1 238 310 437 09/2015 12/2017
Zvýšení kvality vysoce specializované 
péče v oblastech onkogynekologie 
a perinatologie

Celá ČR
Příspěvkové organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, 
subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 
podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo zákona č. 258/200 Sb.

Aktivity vedoucí 
k úplnému 
elektronickému 
podání

3

3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality 
systémů IKT

průběžná 470 588 235 09/2015 06/2017 Podpora úplného elektronického 
podání

Celá ČR 
včetně hl. m. Praha

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organi-
začních složek státu, státní organizace, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, státní podniky

Regulační plány 3
3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

průběžná 450 000 000 09/2015 03/2017 Pořízení regulačních plánů, 
nenahrazujících územní rozhodnutí

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha Obce s rozšířenou působností

Technická pomoc 5
5.1 Zajištění kvalitního 
řízení a implementace 
programu

průběžná 4 493 009 109 09/2015 12/2020
Řízení, kontrola, zabezpečení činnosti 
implementační struktury, publicita, 
vzdělávání, evaluace

N/R ŘO IROP, CRR

Sociální podnikání 2

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

kolová 103 529 412 10/2015 12/2015

Sociální podnikání v obcích 
s rozšířenou působností, 
na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučená lokalita

Obce s rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nenachází sociálně 
vyloučené lokality, 
mimo hl. m. Praha

Osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, 
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organi-
zace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky 
obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Kyberbezpečnost 3

3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality 
systémů IKT

průběžná 1 411 764 706 10/2015 05/2017

Priojekty zaměřené na ochranu 
informačních a komunikačních 
technologií veřejné správy 
včetně její infrastruktury.

Celá ČR 
včetně hl. m. Praha

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organi-
začních složek státu, státní organizace, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, státní podniky
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Územní studie 3
3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

průběžná 235 000 000 10/2015 03/2017 Pořízení územních studií Celá ČR 
mimo hl. m. Praha Obce s rozšířenou působností

Infrastruktura pro 
předškolní vzdě-
lávání

2

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní 
učení

kolová 1 146 583 729 11/2015 03/2016

Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání – podpora zařízení péče 
o děti do 3 let, dětských skupin 
a mateřských škol

Obce s rozšířenou 
působností, 
na jejichž území se 
nenachází sociálně 
vyloučené lokality, 
mimo hl. m. Praha

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení 
v oblasti předškolního vzdělávání, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace

Infrastruktura 
pro předškolní 
vzdělávání pro SVL

2

2.4 Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a celoživotní učení

kolová 1 719 875 593 11/2015 03/2016

Infrastruktury pro předškolní 
vzdělávání – podpora zařízení péče 
o děti do 3 let, dětských skupin 
a mateřských škol

Obce s rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nachází sociálně 
vyloučené lokality, 
mimo hl. m. Praha

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení 
v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se 
na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace

Revitalizace souboru 
vybraných památek 3

3.1 Zefektivnění prezenta-
ce, posílení ochrany 
a rozvoje kulturního 
a přírodního dědictví

kolová 3 529 411 765 11/2015 03/2016

Revitalizace a zatraktivnění:
– památek zapsaných na Seznam 
světového dědictví UNESCO
– památek zařazených na Indikativní 
seznam světového dědictví UNESCO
– národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
– památek evidovaných v Indikativním 
seznamu národních kulturních pamá-
tek k 1. 1. 2014

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha

Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření 
kromě fyzických osob nepodnikajících

Podpora veřejné 
dopravy 1

1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy

kolová 2 000 000 000 12/2015 03/2016

Zvýšení bezpečnosti železniční, 
silniční, cyklistické a pěší dopravy, 
telematika, výstavba cyklostezek, 
cyklotras a doprovodné infrastruktury

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, Ministerstvo dopravy ČR

Technika pro IZS 1
1.3 Zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik 
a katastrof

průběžná 1 753 476 959 12/2015 12/2017 Technika pro IZS
Exponovaná území, 
viz příloha 
č. 6 PD IROP

MV – Generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, Záchranný 
útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany 
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona 
o požární ochraně), Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství 
Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravot-
nické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje 
jednotku HZS podniku s územní působností

Energetické úspory 
v bytových domech 2

2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru 
bydlení

průběžná 1 500 000 000 12/2015 06/2016

Snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelných vlastností budov, podpora 
zařízení pro vytápění nebo přípravu 
teplé vody a podpora šetrných, 
ekologických zdrojů

Celá ČR 
mimo hl. m. Praha

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových 
jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob 
nepodnikajících

Elektronizace 
odvětví – 
eLegislativa, 
eSbírka, archivace

3

3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality 
systémů IKT

průběžná 705 882 353 12/2015 06/2016 Elektronická legislativa, elektronická 
sbírka zákonů, národní digitální archiv

Celá ČR 
včetně hl. m. Praha

Organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu

Provozní 
a animační výdaje 4

4.2 Posílení kapacit komu-
nitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních 
schopností MAS

průběžná 1 239 401 799 09/2015 11/2020 Provozní a animační výdaje Celá ČR 
mimo hl. m. Praha Místní akční skupiny


