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Integrovaný regionální operační program

• Obecná pravidla: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

• Specifická pravidla pro výzvy: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

• Projekt možno rozdělit na etapy (min. 3 měsíce) - CLLD preferované
projekty do 2 mil. Kč, evaluace 2018.

• Povinnost udržet výstupy po dobu udržitelnosti (tj. 5 let od poslední platby
příjemci).

• IROP doporučuje sjednat pojištění majetku.

• Dodržovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

• Hlavní (min. 85 % celkových výdajů projektu) a vedlejší podporované
aktivity.
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Integrovaný regionální operační program

Pro integrované projekty v rámci CLLD výjimky:

• spolufinancování pro IROP v rámci CLLD 5 %

• eCBA/finanční analýza u projektů nad 5 mil. Kč

• zjednodušená studie proveditelnosti

• preferované projekty s výší dotace do 2 mil. Kč

• specifická pravidla – budou zveřejněna cca
5/2016
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IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy

• Terminály, nákup vozidel pro veřejnou dopravu, 
bezpečnost, parkovací místa pro motorová vozidla, 
výstavba nových/rekonstrukce cyklotras a cyklostezek

• Výzva MAS: 
– 2016 alokace 18 mil. Kč
– 2017 alokace 9 mil. Kč
– 2019 alokace 9 mil. Kč
– 2020 alokace 4,5 mil. Kč
– 2021 alokace 4,673 mil. Kč

• Nutno: karta souladu s principy udržitelné mobility
• Příjemci: obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

dopravci, atd.
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IROP SC 1.2 - terminály
• rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako
významných přestupních uzlů veřejné dopravy
• rekonstrukce, modernizace a výstavba parkovišť a
parkovacích domů v režimu P+R, K+R, B+R nebo P+G jako
prvků podporujících multimodalitu
• je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících
bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší,
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systémy
pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např.
výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci,
modernizaci nebo výstavbě terminálu či parkovacího systému
CLLD: předpoklad: neřeší se počet spojů, postačuje přestup
mezi dvěma druhy dopravy
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IROP SC 1.2 – nákup vozidel pro veřej. dopravu
• nákup silničních nízkoemisních vozidel pro
zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících,
využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a
splňujících normu EURO 6

• nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění
dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících, využívajících
alternativní palivo elektřinu nebo vodík

• přičemž je možná i libovolná kombinace výše
uvedených aktivit
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IROP SC 1.2 – bezpečnost
• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace
• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy
• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo
lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace a železniční dráhu, přizpůsobených osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících
na bezbariérové komunikace pro pěší
CLLD: předpoklad: není zapotřebí audit bezpečnosti,
neřeší se frekvence dopravy
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IROP SC 1.2 – výstavba parkovacích míst pro 
motorová vozidla

• Výstavba systémů P+R (parkoviště pro osobní
vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma
kombinované přepravy s návazností individuální
automobilové dopravy na VHD), výstavba
návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné
uschování kola s možností přestupu na VHD).

• Výstavba parkovacích míst může být součástí
jiných projektů z IROP SC 1.2, např. cyklotrasy a
cyklostezky, terminály.
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IROP SC 1.2 – Výstavba nových cyklostezek a 
cyklotras

• výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro
cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem (s
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b),

• výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro
cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních
komunikací (s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b)

• realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním
prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených
jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty
nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola

CLLD: předpoklad: neřeší se frekvence dopravy, velikost obcí
apod. 11



IROP SC 1.2 – Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras

• rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro
cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným/
odděleným provozem (s dopr. značením C8a,b, C9a,b, C10a,b)

• nebo rekonstrukce nebo modernizace jízdních pruhů pro
cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (s dopravním
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b)

• úprava liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním
prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených
jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty
nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola

CLLD: předpoklad: neřeší se frekvence dopravy, velikost obcí ad. 12





IROP SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof

• Technika pro IZS, zodolnění stanic IZS

• Výzva MAS: 
– 2017 alokace 5 mil. Kč

– 2019 alokace 4 mil. Kč

– 2021 alokace 1 mil. Kč

• Příjemci: JPO II (Březová, H. Slavkov, Chodov, Kynšperk n. 
O.) a JPO III (Bukovany, Habartov, Krajková, Loket) –
pouze území ORP Sokolov

• Nutno souhlasné stanovisko Hasičského záchranného 
sboru ČR
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IROP SC 1.3 – Technika pro IZS

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz. Posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí,
spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu,
zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na
obytné a veřejné budovy.
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon
činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Posílení vybavení
složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští,
orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na
infrastrukturu zásobování a výrobu.
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon
činností spojených s extrémním suchem. Posílení vybavení složek IZS
pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na
vznik lesních požárů.
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IROP SC 1.3 – Zodolnění IZS

• Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci.
Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události,
aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.
Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v
odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení
potřebného vybavení či technologií.

• Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na
místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k
mimořádné události. Dislokace stanice bude provedena z místa, kde
např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se výskytům
mimořádných událostí, které ohrožují chod stanice, a ta v době
mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní pomoc, nebo
není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složek z důvodu
velkých vzdáleností na místo zásahu. Cílem je zajištění přijatelné
reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude realizována
stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších
prostor. 16





IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi

• Deinstitucionalizace, infrastruktura, komunitní centra, sociální 
bydlení

• Výzva MAS:

– 2016 alokace 5,7 mil. Kč

– 2017 alokace 5,7 mil. Kč

– 2019 alokace 5,7 mil. Kč

– 2020 alokace 1,9 mil. Kč

• Příjemci: NNO, obce, DSO, organizace zakládané obcemi a DSO

• Soulad s krajským nebo obecním střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb

• Vazba na OPZ, ale soc. služby nesmí být zaměřeny na CS seniory
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IROP SC 2.1 – Deinstitucionalizace sociálních služeb

• za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
• výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení
pro poskytování komunitní péče, například pobytových
zařízení, například domov se zvláštním režimem či domov
pro osoby se zdravotním postižením
• nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle
potřeb uživatelů
• v objektu či v bytě může být vyčleněn nezbytný prostor
pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat
uživatelům zvládat chod domácnosti a další činnosti,
které sami nezvládnou
Nutno mít transformační plán (viz PD IROP str. 69)
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IROP SC 2.1 – Infrastruktura pro 
dostupnost a rozvoj sociální služby
• nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami
• například:
- rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup
objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru,
na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních,
rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo
zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
- vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které
umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení
mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve
vyloučených lokalitách
- přestavba azylových domů, které společně obývají různé cílové
skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob
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IROP SC 2.1 – Komunitní centra

• za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
• Rozvoj infrastruktury komunitních center  zahrnuje: 
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné 
související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková 
úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů 
komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

Projekt je v souladu s krajským střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb (registrovaná sociální služba).
Zajištění pracovníka s kvalifikací dle zákona o soc.
službách.
IROP x OPZ: sociální služba x komplexní sociální práce
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IROP SC 2.1 – Sociální bydlení

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

22





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

• Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení 
sociálních podniků

• Výzva MAS:
– 2016 alokace 4 mil. Kč
– 2017 alokace 3,5 mil. Kč
– 2018 alokace 4 mil. Kč
– 2020 alokace 1,5 mil. Kč

• Příjemci: sociální podnik (rozpor IROP x OPZ)
• Vazba na OPZ
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IROP SC 2.2 – Sociální podniky

• Vznik a rozvoj sociálních podniků: nová výstavba,
nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a
vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.
Z celkového počtu všech vytvořených FTE (plný pracovní
úvazek) by cca 1/3 měla připadat na FTE ze
znevýhodněných skupin (např. celkem z 12 FTE / 3 = 4 FTE
v rámci znevýhodněných skupin).
Soc. podnik: společensky prospěšný cíl, sociální prospěch,
ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní
prospěch
Nelze: zemědělská prvovýroba, ubytování (komerční
návštěvnická a turistická), restaurace, pivnice, bary apod.,
komerční volnočasová zařízení, lázeňské provozy.
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IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

• Infrastruktura pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové a neformální 
vzdělávání dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání

• Výzva MAS:
– 2017 alokace 4 mil Kč
– 2018 alokace 8 mil Kč
– 2020 alokace 4 mil Kč
– 2021 alokace 4 mil Kč

• Příjemci: vzdělávací instituce, školy, obce, atd.
• Vazba na MAP a KAP – navýšení kapacity, výstavby, 

přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro ZŠ –
nutný souhlas Řídícího výboru MAP/KAP. Pro MŠ zatím 
není povinnost souhlasu ŘV MAP.
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IROP SC 2.4 – Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.,
• nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben
• pořízení kompenzačních pomůcek
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení (prokázat
nedostatek kapacit v případě navyšování kapacit).
Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy mohou být
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních
úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení
vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučených osobám. 28



IROP SC 2.4 – infrastruktura pro základní vzdělávání

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
• nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben
• pořízení kompenzačních pomůcek
• zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Rozšiřování kapacit
základních škol mimo vazby na klíčové kompetence je možné – ORP se
SVL. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání soc. vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu.
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IROP SC 2.4 – infrastruktura pro střední vzdělávání

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
• nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben
• pořízení kompenzačních pomůcek
• zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Rozšiřování kapacit
středních a vyšších odborných škol mimo vazby na klíčové kompetence
je možné – ORP se SVL. Podpora sociální inkluze prostřednictvím
stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť,
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných
pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání soc. vyloučeným osobám.
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
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IROP SC 2.4 – infrastruktura pro zájmové a 
neformální vzdělávání dětí a mládeže

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.,
• pořízení kompenzačních pomůcek
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního
vzdělávání: v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
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IROP SC 2.4 – infrastruktura pro celoživotní 
vzdělávání

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.,
• pořízení kompenzačních pomůcek
V oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi. Stavební
úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění
kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

32





IROP SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví

• Revitalizace památek: Důl Jeroným, Dlouhá Stoka, 
Chlum Svaté Maří

• Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových 
muzejních fondů a jejich zpřístupnění: Muzeum 
Sokolov

• Výzva MAS:
– 2017 alokace 5 mil. Kč
– 2019 alokace 5 mil. Kč

• Příjemci: vlastníci památek nebo subjekty s 
právem  hospodaření
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IROP SC 3.1 – revitalizace památek

• zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků

• odstraňování přístupových bariér

• zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

• restaurování památek

• obnova parků a zahrad u souborů památek
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IROP SC 3.1 – zefektivnění ochrany a využívaní 
sbírkových muzejních fondů a jejich zpřístupnění
• tvorba nových expozic, rekonstrukce stávajících expozic a pořízení
audiovizuální techniky,
• rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů, pořízení
nezbytného vybavení,
• stavební obnova budov muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany a
zpřístupněním sbírkových fondů,
• zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků (stavební obnova a
rekonstrukce),
• odstraňování přístupových bariér
• zvýšení ochrany sbírkových předmětů (konzervování, restaurování)
• modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a
technolog. zázemí, pořízení technolog. zařízení a strojů
• pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci sbírek, jejich
zabezpečení, dokumentaci a inventarizaci,
• obnova zahrad a parků – pokud jsou součástí expozic,
• budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich
nezbytného vybavení a zařízení.
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IROP SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje

• Územní plány, regulační plány, územní studie 
(krajina, veřejná infrastruktura)

• Výzva MAS:

– 2017 alokace 4 mil. Kč

• Příjemci: město Sokolov (ORP), město Kraslice 
(ORP)
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IROP SC 3.3 – územní plány

• zpracování územních plánů

• zpracování změn územních plánů (týká se
pouze plánů vydaných po 1.1.2007
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IROP SC 3.3 – regulační plány

• zpracování regulačních plánů – týká se
regulačních plánů, pořizovaných z vlastního
podnětu obce, které nenahrazují územní
rozhodnutí
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IROP SC 3.3 – územní studie

• krajina: zpracování územních studií –
pořizovaných podle stavebního zákona se
zaměřených na veřejnou technickou
infrastrukturu, na veřejnou dopravní
infrastrukturu nebo na veřejná prostranství

• veřejná prostranství: zpracování územních
studií – pořizovaných podle stavebního zákona
se zaměřených na veřejnou technickou
infrastrukturu, na veřejnou dopravní
infrastrukturu nebo na veřejná prostranství
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Integrovaný regionální operační program

• Hodnocení a výběr projektů provádí MAS.

• ŘO IROP kontroluje dodržování postupů
výběru a provádí závěrečné ověření
způsobilosti integrovaného projektu.

• ŘO IROP vydává právní akt (rozhodnutí o
poskytnutí dotace), administruje zprávy o
realizaci a žádosti o platbu, provádí kontroly na
místě.
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IROP přílohy žádosti – např. cyklo, bezpečnost

1. Plná moc

2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

4. Výpisy z rejstříku trestů

5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení

6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo
ohlášení stavby

8. Položkový rozpočet stavby

43



IROP přílohy žádosti – např. cyklo, bezpečnost

9. Studie proveditelnost – předpoklad: pro CLLD
zjednodušená

10. Doklady k výkupu nemovitostí

11. Seznam objednávek – přímých nákupů

12. Výpočet čistých peněžních příjmů

13. Karta souladu s principy udržitelné mobility

14. Zpráva o provedení auditu bezpečnosti (v
aktivitě bezpečnost) – předpoklad: pro CLLD zřejmě
nebude vyžadováno

15. Smlouva o spolupráci
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Výzva MAS CLLD – rok 2016

• SC 1.2 „doprava“ – 18 mil. Kč

• SC 2.1 „sociální inkluze“ – 5,7 mil. Kč

• SC 2.2 „sociální podnikání“ – 4 mil. Kč
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Výzva MAS CLLD – rok 2017

• SC 1.2 „doprava“ – 9 mil. Kč

• SC 1.3 „hasiči“ – 5 mil. Kč

• SC 2.1 „sociální inkluze“ - 5,7 mil. Kč

• SC 2.2 „sociální podnikání“ – 3,5 mil. Kč

• SC 2.4 „školy“ – 4 mil. Kč

• SC 3.1 „památky“ – 5 mil. Kč

• SC 3.3 „územní rozvoj“ – 4 mil. Kč
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Diskuse, otázky
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Děkujeme za pozornost.

E-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

odvody@mas-sokolovsko.eu

Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová


