
aktualizace ke dni 5.12.2014

Prioritní 
osa

Investiční 
priorita

Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy
Plánovaná 

alokace část 
ERDF v mil. EUR

Datum vyhlášení 
výzvy

Datum ukončení 
příjmu žádostí

MAS ITI/IPRÚ

Technika pro IZS

Základní složky IZS, OSS 
a jimi zřizované 
organizace, které 
zajišťují vzdělávání a 
výcvik složek IZS

kolová 12/2015 Ne Ne -

Vzdělávací a výcviková 
střediska

Základní složky IZS, OSS 
a jimi zřizované 
organizace, které 
zajišťují vzdělávání a 
výcvik složek IZS

kolová 11/2015 Ne Ne -

2 9a
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Investice do 
deinstitucionalizované péče a 
humanizace pobytových 
zařízení

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 a církevní 
organizace

kolová 9/2015 Ne Ne -

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

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

Rekonstrukce, modernizace a 
výstavba vybraných úseků II. 
třídy včetně obchvatů a 
bybraných úseků silnic III. 
třídy s napojením na TEN-T

kraje, organizace 
zřizované nebo 
zakládané kraji

průběžná1

1

-

Vyznačení 
synergie/ 
komple-

mentarity

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Zaměření výzvyIdentifikace specifického cíle
Součást 

integrovaných 
nástrojů

Nastavení výzvy

Ne Ne6/20157b

5b



2 9c
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání

Sociální podnikání v ORP na 
jejichž území se nachází 
sociálně vyloučená lokalita

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

průběžná 15 9/2015 Ne Ne K

Zvýšení kvality návazné péče

příspěvkové organizace 
zřizované MZd, subjekty 
poskytující veřejnou 
službu v oblasti 
zdravotní péče podle 
zákona č. 372/2011 Sb. 
anebo zákona č. 
258/200 Sb.

kolová 9/2015 Ne Ne -

Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče v 
oblastech onkogynekologie a 
perinatologie

příspěvkové organizace 
zřizované MZd, subjekty 
poskytující veřejnou 
službu v oblasti 
zdravotní péče podle 
zákona č. 372/2011 Sb. 
anebo zákona č. 
258/200 Sb.

kolová 6/2015 Ne Ne -

2 10
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání - 
podpora mateřských škol, 
jeslí, dětských skupin a 
předškolního vzdělávání pro 
děti do 6 let, zejména 
v sociálně vyloučených 
lokalitách

zařízení péče o děti do 
3 let, školy a školská 
zařízení v oblasti 
předškolního 
vzdělávání, další 
subjekty podílející se na 
realizaci vzdělávacích 
aktivit, kraje a jejich 
zřízené organizace, 
obce a jejich zřízené 
organizace, NNO

kolová 11/2015 Ne Ne K

2 4c
SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v 
sektoru bydlení

Podpora energatických úspor 
v oblasti bytových domů 
(provedení a způsob podpory 
se bude odvíjet od ex-ante 
hodnocení inovativního 
finančního nástroje v IROP)

majitelé bytových domů 
se 4 a více bytovými 
jednotkami

průběžná 9/2015 Ne Ne K

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a péče o 

zdraví
2 9a



Dobudování informačních a 
komunikačních systémů 
veřejné správy a realizace 
bezpečnostních opatření 
podle zákona o kybernetické 
bezpečnosti

OSS, příspěvkové 
organizace OSS, státní 
organizace, kraje a jimi 
zakládané organizace,  
obce a jimi zakládané 
organizace

průběžná 6/2015 Ne Ne -

Rozšíření, propojení a 
konsolidace datového fondu 
veřejné správy a jeho 
efektivní a bezpečné 
využívání dle jednotlivých 
agend

OSS, příspěvkové 
organizace OSS, státní 
organizace, kraje a jimi 
zakládané organizace,  
obce a jimi zakládané 
organizace

kolová 8/2015 Ne Ne K

3 11
SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje

Územní studie krajů a územní 
a regulační plány

obce, kraje průběžná 7/2015 Ne Ne -

4 9d

SC 4.2: Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem 
zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS

Provozní a animační náklady MAS průběžná 85 6/2015 Ano - -

5
SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a 
implementace programu

Aktivity v oblasti řízení, 
kontroly, zabezpečení 
činnosti implementační 
struktury, publicity, 
vzdělávání, evaluací, 
ukončování IOP a přípravy 
období 2021+

ŘO IROP, ZS IROP průběžná 138 6/2015 Ne Ne -

Dále byly při sestavování plánu výzev zvažovány následující skutečnosti:

3

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem IROP s ohledem na povědomí o stavu připomínek EK k programovému dokumentu, stav plnění 
předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti. V případě jejich nesplnění může EK úplně či z části pozastavit průběžné platby pro určitou investiční prioritu či specifický cíl, pokud se bude 
domnívat, že může dojít k významné ztrátě efektivity v důsledku jejího nesplnění. Předpokladem pro nastavení plánu výzev (především jeho finanční části) je nutné znát aktuální absorpční kapacitu jednotlivých 
specifických cílů. Šetření absorpční kapacity, tedy zmapování zájmu žadatelů, bude ŘO IROP realizovat v lednu a únoru 2015.

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

2c

S ohledem na stav příprav IN jeslti je daná oblast součástí integrovaného nástroje. Nepředpokládáme s ohledem na plánovaný termín schvalování integrovaných strategií  v roce 2015 výzvy na projekty do IN.  

Je-li vytvořen pro danou oblast strategické zázemí v podobě splněných tematických předběžných podmínek, realizačních strategií, akčních plánů realizace (např. MAP, KAP), prováděcích vyhlášek apod. 
Jestli se týká výzva oblasti, ve které nejsou zásadní připomínky ze strany Evropské komise, případně kladené podmínky, jejichž splnění v roce 2015 nelze očekávat. 

Do finální podoby harmonogramu výzev na rok 2015 bude nezbytné probmítnout výsledky vyjednávání s EK,  připomínky NOK a ŘO navazujících OP k návrhu harmonogramu výzev, dále pak doporučení Národní stálé 
konference a názor věcných gestorů. Z průzkumu absorpční kapacity pak vypylnou vhodné alokace pro jednotlivé výzvy v roce 2015 a délka trvání výzev podle náročnosti přípravy projektů. 

Harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a doplněn a ve finální podobě schválen na prvním jednání Monitorovacího výboru IROP jako součást SRP, které je plánováno na 
jaro 2015.
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