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Harmonogram přípravy IROP 

Úkol Termín Garant

Oficiální odeslání PD IROP na EK přes SFC21+

Začátek formálního vyjednávání s EK

19. 1. 2022 ŘO IROP

Oficiální připomínky EK k PD IROP 

(Observation letter)

29. 3. 2022 EK

Vypořádání připomínek a nová verze PD odeslány 

na naši jednotku

28. 4. 2022 ŘO IROP

Předložení finální verze PD IROP do SFC21+ červen 2022 ŘO IROP

Rozhodnutí EK o schválení PD IROP červenec 2022 EK

1. jednání MV IROP 2021-2027 

(schválení kritérií, systému hodnocení, HMG výzev 

2022)

12.7.2022 MV IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO INDIVIDUÁLNÍ  PROJEKTY červenec/srpen 2022 ŘO IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY 2. polovina 2022 ŘO IROP



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost

Vyjednávání s EK

• bez větších problémů, jen vysvětlování (open data, přístupnost atd., 
řešeno legislativou / stanoviskem OHA)

• důraz na nové funkcionality, minimalizaci koncových zařízení, 
zabránění běžných provozních systémů jako docházka, spisová 
služba atd.

Pracovní tým

• Výzva jen pro NÚKIB; stanovisko OHA (možné jen vyjádření, že je 
NR; zřejmě stejný režim jako u stavebního povolení – dodání až před 
rozhodnutím o dotaci); cloudová řešení - ZV po dobu realizace 
projektu



Specifický cíl 2.1 
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana 

obyvatelstva

Vyjednávání s EK

• Problematické, pro EK málo zelené; řešeno rozpadem na kódy = 
nutnost projekty dělit podle výdajů na kódy (ICT, vzdělávání, 
vysoký/pasivní standard, klima kódy na ostatní aktivity)

Pracovní tým

• Argumentace pro EK; sběr typů projektů tak, aby se dalo rozdělit na 
kódy intervence podle požadavků EK



Specifický cíl 2.2 
Zelená infrastruktura měst a obcí

Vyjednávání s EK

• Problematické, EK nesouhlasí s „šedou infrastrukturou“; nelze řešit 
kódem – sice existuje, ale v CP5, a nelze tak použít v CP2; v PD 
nově limit přímých výdajů max. 10 % (technická infrastruktura, 
mobiliář, nezasakovací povrchy, lampy…)

Pracovní tým

• Obšírná diskuse nad kritérii (přejatá zelená a modrá kritéria = AOPK a 
SFŽP); v CLLD bude aktivita koncipována v kontextu CP 5

• Dohoda s MŽP v řešení

• v dalších fázích bude diskutována způsobilosti výdajů, včetně výdajů v 
limitu, např. i beton může být v „zeleném kódu“, pokud přispěje k 
biodiverzitě  (opěrné zdi v korytu řeky) 



Specifický cíl 2.2 
Zelená infrastruktura měst a obcí

Konzultace k SC 2.2

• Centrum zajišťuje běžné konzultace k projektu a ke kritériím 
navrženým za IROP

• AOPK ČR zajišťuje odborné konzultace ke kritériím na zeleň a 
přírodní vodní toky a plochy a k vydávání Stanoviska AOPK 

• SFŽP ČR zajišťuje odborné konzultace ke kritériím na hospodaření se 
srážkovou vodou

Metodika pro vydávání stanoviska AOPK

• metodika AOPK není dokument, který by měl v této fázi zásadně 
ovlivnit přípravu projektů, bude se jednat o překlopení specifických 
kritérií přijatelnosti navržených AOPK do postupu pro posuzování na 
AOPK, ale věcně se nebude jednat o odlišné požadavky

• stanovisko AOPK bude povinnou přílohou žádosti o podporu v IROP

• Oddělení obecné ochrany přírody, ústředí AOPK ČR / regionální pracoviště

https://nature.cz/ustredi-kontakt
https://nature.cz/web/cz/regionalni-pracoviste


Specifický cíl 2.2 
Zelená infrastruktura měst a obcí

Metodika pro vydávání stanoviska AOPK

• metodika pro vydávání stanoviska bude obsahovat:

• kritéria schválená MV IROP (+ případné podrobnější doplnění, 
např. identifikace nevhodných dřevin)

• obecné informace k zaměření kritérií (popis opatření, očekáváné 
přínosy)

• postup vydávání stanoviska

• kontakt pro zasílání podkladů pro vydání stanoviska: Oddělení 
obecné ochrany přírody, AOPK ČR

• vzor stanoviska (základní identifikace projektu a žadatele + 
hodnotící kritéria schválená MV IROP s doplněním AOPK)

• bude zpracována po schválení kritérií

• ostatní metodiky a standardy jsou na webu AOPK

• https://nature.cz/metodiky

https://nature.cz/metodiky


Specifický cíl 3.1 
Silnice II. třídy

Vyjednávání s EK

• Bez připomínek

Pracovní tým

• Diskuse především nad kritérii DNSH a climate proofing, nicméně 
nelze to obejít, vyžaduje to EK v nařízení

• Příklad DNSH kritéria - Minimálně 70 % stavebního a demoličního 
odpadu z projektu bude opětovně použito.



Specifický cíl 4.1 
Vzdělávací infrastruktura

Vyjednávání s EK

• Tlak EK na kapacity pro děti do 3 let, vyřešeno povinností tvořit tyto 
kapacity; jinak bez problémů, zákaz platit internáty a dětské domovy

Pracovní tým

• Diskuse nad kritérii (vyškrtnuto: nemožnost investice do prostor 
podpořených z IROP 2014-2020, doplněno: další zařízení 
neformálního vzdělávání v ITI; nastavení limitů projektů na výzvách; 
zacílení investic do kapacit MŠ dle území)

• Debaty s MŠMT – skóre MŠ, které mohou do IROP (původně skóre 
6+, nově pro individuály vyhlašovat od nejvyššího skóre, předpoklad 
PR 8+, MRR 7+; v ITI 4+); zůstává kofinancování v souladu s 
metodikou MF, zůstává udržitelnost 5 let



Specifický cíl 4.2  
Sociální infrastruktura

Vyjednávání s EK

• Striktní požadavek EK jen na sociální služby komunitního typu; 
vyřešeno podporou jen terénních a sociálních služeb; DI s podmínkou 
schválení AP DI od MPSV – výzvy v DI až po jeho schválení

• Nový požadavek EK na zákaz pobytových služeb i v DI – společná 
argumentace i s MPSV s nutností investic 

Pracovní tým

• Služby: představeno rozhraní mezi IROP a NPO (z IROP ne domovy 
pro seniory, DZR, chráněné bydlení, týdenní stacionáře), jinak nic

• Sociální bydlení: standardní žhavá diskuse nad parametry SB



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví – následná péče

• Výzva na následnou péče bude vyhlášena v 10/2022.

• Z celkové alokace do zdravotnictví 9,5 mld. Kč je vyčleněno na následnou péči 19,9%   
tj. 2,4 mld. Kč (z toho 1,9 mld. Kč podíl EU).

• MMR dopisem v 12/2022 požádalo MZ o přípravu parametrů následné péče tak, aby 
byla zohledněna probíhají reforma dlouhodobé a následné péče, priorizace péče a 
vyčleněná alokace (snaha o nesoutěžní nastavení parametrů).

• MZ ve spolupráci s AKČR a zdravotními pojišťovnami připravují parametry následné 
péče, které by měly být připraveny nejpozději do 8/2022.

• Následná péče má celorepublikové pokrytí a vychází z priorit Zdraví 2030, není to 
oblast řešená Regionálním akčním plánem (RAP).

• Regionální obálky nebyly pracovním týmem stanoveny, jelikož v oblasti následné péče 
existuje široká škála právních subjektivit žadatelů (státní, krajské, městské, soukromé).  
Nevýhody: obálky by musely být pro všechny kraje s respektováním PR a MRR (složité 
nastavení, složitý alokační klíč, nízká alokace). MZ by mělo obálku pro státní 
organizace. Soukromé a městské nemocnice by se dělily s krajskými o krajskou obálku 
tzn. soutěžní prostředí by bylo zachováno a mohlo by dojít k upřednostňování určitých 
projektů, oproti snaze podpořit co nejvíce nemocnic a zajistit tak vyšší míru dostupnosti 
péče. 



Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch

Vyjednávání s EK

• Celkem OK, jen dovysvětlení, jinak tato oblast EK moc nezajímá, 
hlavně ujištění, že všechny výstupy budou sociální

Pracovní tým

• Poklidná debata; CR - parkoviště a doprovodná infrastruktura do 1000 
m od pamětihodnosti; nově bezbariérovost, kde lze



Specifický cíl 6.1 
Čistá a aktivní mobilita

Vyjednávání s EK

• OK, při zadání do SFC jsme museli vytvořit samostatnou prioritu č. 6 a 
přeprogramovat PD

• hodně věcí bylo již předjednáno a vysvětleno; hrozba zákazu 
plynových busů ala kotlíkové dotace – uvidí se; peripetie s kódy 
intervence

Pracovní tým

• Debata opět hlavně k DNSH a climate proofing; parametry kritérií a 
výzev, ale konsensuální shoda na všem



Start IROP 2021 - 2027

• Schválení PD IROP Evropskou komisí --- MV IROP a schválení kritérií 
hodnocení a HMG výzev --- PRVNÍ VÝZVY; odladěná metodika mezi 
ŘO a CRR; funkční monitorovací systém

• První výzvy – červenec/srpen 2022

• V prvním sledu (do podzimu 2022): kybernetická bezpečnost, 
knihovny, MŠ, vozidla, sociální služby, IZS-ZZS, silnice, muzea, ZŠ, 
cyklodoprava, eGovernment, SŠ, psychiatrie, bezpečnost dopravy, 
IZS-MV, další vzdělávání

• V druhém sledu (zima 2022): následná péče, sociální bydlení, 
paliativní péče, telematika, eHealth, speciální vzdělávání, terminály, DI 
sociálních služeb, neveřejné sítě

• V třetím sledu (2023): veřejná prostranství, plnicí a dobíjecí stanice, 
cestovní ruch, standardizace územních plánů, infekční kliniky, 
onkologická péče, urgentní příjmy

Integrované výzvy budou vyhlášeny vždy po individuálních výzvách



Kategorie regionů a míra spolufinancování

Kategorie regionu EFRR

Státní rozpočet

(dle typu 

příjemce)

Projekty PR 70 % 0 – 30 %

Projekty MRR 85 % 0 – 15 %

Projekty VRR 40 % 0 – 60 %



Podpora infastruktury sociálních služeb – IROP 
a Národní plán obnovy (MPSV)

Infrastruktura pro vybrané sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

IROP: Terénní a ambulantní služby (všechny druhy), pobytové služby prevence podle 

zákona o sociálních službách

NPO: Pobytové služby péče dle zákona o sociálních službách (týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby)

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

IROP: Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby komunitního 

charakteru (např. chráněné bydlení) – všechny sociální služby na základě 

Transformačních plánů



Možnosti přesunů alokace ve strategii ITI

• Alokace a indikátory ITI budou zafixovány po hodnocení strategií v 
akceptačním dopise

• Cílem nositele strategie je naplnění strategie ITI na půdorysu 
schválených aktivit a rozpočtu na ně 

• Možnost případného přesunu alokace je až v návaznosti na 
výsledky mid-term evaluace v roce 2025

• Závisí na plnění věcných a finančních milníků

• Změna strategie mimo rok 2025 je možná pouze jako úprava 
seznamu strategických projektů


