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PROGRAM setkání:

1) Představení podporovaných aktivit a oprávněných 
žadatelů v CLLD IROP v období 2021-2027.

2) Mapování projektových záměrů v území MAS.

3) Diskuze.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-20

• Alokace na období byla: 28 806 588,- Kč (příspěvek EU)

• Míra dotace projektů přes MAS:  95 %

Operační program Opatření SCLLD
Alokace na 
opatření

Celková 
podpora ve 
schválených 
projektech

Počet 
podpořených 
projektů

IROP

INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ 10 258 911,96 10 191 427,78 6

BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY 13 069 622,09 12 919 219,51 5

OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU 4 478 053,95 4 478 053,95 4

ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 1 000 000,00 999 999,45 1

IROP CELKEM 28 806 588,00 28 588 700,69 16



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021-27

• Alokace na nové období: 32 307 628,- Kč (příspěvek EU)

➢ 70% z celkové alokace pro MAS, která je 46 153 755,- Kč

➢ milník k 30. 6. 2025  = 24,4 % (objem předložených ŽoP)

➢ při splnění milníku navýšení o zbylých 30% (13 846 127,- Kč)

• Míra dotace projektů přes MAS:  95%



TÉMATA V IROP 2021-2027 PODPOROVANÁ PŘES MAS
• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu;

• Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí;

• Podpora JSDH kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;

• Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;

• Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben
neúplných škol;

• Infrastruktura pro sociální služby;

• Revitalizace kulturních památek;

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;

• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.



DOPRAVA - Aktivity
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo
v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;

• Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami
komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v
nehodových lokalitách.

Doprovodná část projektu

• Pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související
stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Příklad projektu:

➢ Přestavba nehodové křižovatky s bezpečnými koridory pro pěší a cyklisty.



DOPRAVA - Aktivity
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro
cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo
napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné
infrastruktury;

• Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených
komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Příklady projektu:

➢ Výstavba cyklostezky včetně cyklostojanů podél řeky propojující dvě obce;

➢ Cyklostezka mezi 2 obcemi/městy, mobiliář u existující cyklostezky.



DOPRAVA - Oprávnění žadatelé

➢ kraje

➢ obce

➢ dobrovolné svazky obcí

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi

➢ organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí



DOPRAVA - Kritéria pro hodnocení ŘO IROP

Kritéria shodná pro obě aktivity:

➢ Žadatel dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility.

➢ Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně
použito (v žádosti o podporu je zpracován plán opětovného využití odpadu – pokud
se v projektu se vznikem odpadu počítá).

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

➢ Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase
nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena
pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 500 vozidel za
den.



DOPRAVA - Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Vyhrazená komunikace pro cyklisty, která je předmětem projektu:

➢ svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy vyšší
než 500 vozidel/den,

➢ nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 250
obsazenými pracovními místy,

➢ nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 2000
obyvateli,

➢ nebo se přímo napojuje alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro
cyklisty.

➢ Projektem realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci
pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy je dotčena stávající vyhrazená
komunikace pro cyklisty s intenzitou cyklistické dopravy přesahující 220 cyklistů v
běžný pracovní den.



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Aktivity
Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

• Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na
veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu
(modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro
rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;

• Revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných
prostranství;

• Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch;

• Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci
nebo srážkovou vodu (doména OPŽP).

Příklad projektu:

➢ Revitalizace náměstí vč. výměny nevhodného povrchu za povrch
umožňující vsakování vody, výsadby stromů, lampy veřejného osvětlení
s prvky SMART řešení.



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Oprávnění žadatelé

➢ kraje

➢ obce

➢ církve, církevní organizace

➢ organizační složky státu

➢ státní podniky, státní organizace

➢ veřejné výzkumné instituce

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji

➢ příspěvkové organizace organizačních složek státu

➢ veřejné a státní vysoké školy

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

➢ Projekt je realizován ve veřejném prostranství či realizací projektu dojde ke vzniku
veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Veřejné
prostranství bude každému přístupné bez omezení a bude sloužit k obecnému
užívání.

➢ Projekt je realizován v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách v souladu
s platným územním plánem.

➢ Projekt byl projednán s občany.

➢ Projekt řeší problematiku hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím
zasakování nebo svedením do dešťové kanalizace a následnou retencí/akumulací a
regulací odtoku – nerelevantní pokud projekt tuto problematiku neřeší.



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

➢ Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a souvisejících opatření ve
veřejném prostranství. Projekt neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky či
vodní plochy.

➢ Dopravní infrastruktura, s výjimkou vyhrazených komunikací pro pěší, na kterou
jsou vyčleněny způsobilé výdaje projektu, zaujímá maximálně 40 % rozlohy
veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu.

➢ Projekt není zaměřen na řešení infrastruktury silnic I., II. a III. třídy.



HASIČI - Aktivity
Podpora JSDH kategorie JPO II, III a V

• Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;

• Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;

• Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Doprovodná část projektu

• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou
částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně
podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V
případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti
využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Příklady projektu:

➢ Rekonstrukce hasičské zbrojnice;

➢ Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů, cisterna na pitnou vodu;

➢ Revitalizace požární vodní nádrže, nová požární vodní nádrž.



HASIČI - Oprávnění žadatelé

➢ obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do
kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)



HASIČI - Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Podpora JSDH kategorie JPO II, III a V

➢ Zřizovatel (obec) doloží souhlasné Stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR.

➢ Projekt je v souladu s dokumentem Parametry pro stavby a normativ materiálně
technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí.

Umělé vodní požární nádrže:

➢ Projekt je zaměřen na umělou vodní požární nádrž podle normy ČSN 75 2411.

➢ Umělá vodní požární nádrž je ve vlastnictví obce/města.



VZDĚLÁVÁNÍ - Aktivity
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

• Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na
zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány
krajskou hygienickou stanicí;

• Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.



VZDĚLÁVÁNÍ - Aktivity
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Doprovodná část projektu (pro MŠ i ZŠ)

• Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je
doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude
intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi
žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení
energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či
vzhledu budov. (MŠ i ZŠ)

Příklad projektu:

➢ Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat
na základě výjimky krajské hygienické stanice, přístavba nebo novostavba
mateřské školy



VZDĚLÁVÁNÍ - Aktivity
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny 
neúplných škol

• Podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve
vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s
digitálními technologiemi;

• Vnitřní konektivita škol;

• Školní družiny a školní kluby;

• Učebny neúplných škol.

Příklad projektu:

➢ Přístavba ZŠ – učebna fyziky a chemie; modernizace prostor školní družiny,
rozvod a zabezpečení internetu v budově školy, sportovní hřiště.

➢ Vybudování venkovní učebny ZŠ sloužící k výuce přírodovědných
předmětů.



VZDĚLÁVÁNÍ - Aktivity
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Doprovodná část projektu navíc u ZŠ

• budování a modernizace zázemí:

- doprovodné infrastruktury školy, pro školní poradenská pracoviště a pro
práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny,
reedukační učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol
vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);

- vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální
inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny,
společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a
komunitních aktivit



VZDĚLÁVÁNÍ - Oprávnění žadatelé
➢ kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi

➢ nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před
podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb

➢ církve, církevní organizace

➢ organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

➢ školské právnické osoby

➢ ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení,
zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti,
komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné
obchodní společnosti)



VZDĚLÁVÁNÍ – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP

Kritéria shodná pro obě aktivity:

➢ Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro 
území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

➢ Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky bezprostředně
před podáním žádosti o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost
v oblasti vzdělávání, školení a osvěty

➢ Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající
činnost škol a školských zařízení, je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a
datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti
o podporu



VZDĚLÁVÁNÍ – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

➢ Učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinety,
šatny a hygienická zařízení podpořené z IROP jsou bezbariérově dostupné.
Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob
na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

➢ Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity dětské skupiny
minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové dětské
skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.

➢ Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy
minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové mateřské
školy s kapacitou minimálně 13 míst.

➢ U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je
15 – 30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

➢ U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je
min. 15 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.



VZDĚLÁVÁNÍ – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

➢ Učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská
pracoviště, družiny, školní kluby a zázemí pro komunitní aktivity podpořené z IROP
jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a
umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.

➢ Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu.
(Standard konektivity MŠMT)

➢ Projekt zaměřený na rekonstrukci učeben neúplných škol je realizován v neúplné
škole.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Aktivity
Infrastruktura pro sociální služby

• Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

• Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto
nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

• Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách



SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Aktivity
Infrastruktura pro sociální služby

Doprovodná část projektu

• Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je
doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude
intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi
žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení
energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či
vzhledu budov.

Příklad projektu:

➢ Nákup automobilu pro terénní sociální služby;

➢ Vybudování střediska osobní hygieny s ambulantní službou.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Oprávnění žadatelé
➢ kraje

➢ obce

➢ dobrovolné svazky obcí

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji

➢ nestátní neziskové organizace

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi

➢ organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

➢ církve

➢ církevní organizace

➢ organizační složky státu

➢ příspěvkové organizace organizačních složek státu



SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Infrastruktura pro sociální služby

➢ V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na
alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v
obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km.

➢ U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:

- maximální výše pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč

- maximální výše pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou
schopností pohybu je 2 210 000 Kč

➢ K projektu bude doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal Strategický
plán sociálního začleňování nebo Plán sociálního začleňování nebo komunitní plán
nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb nebo Národní strategii
rozvoje sociálních služeb 2016-2025.



KULTURA - Aktivity
Revitalizace kulturních památek

• Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí,
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro
konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

• Revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická
centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a
restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

• Výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí,
zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.



KULTURA - Aktivity

Doprovodná část projektu

• Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je
doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude
intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi
žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení
energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či
vzhledu budov.

Příklad projektu:

➢ Rekonstrukce nevyhovujících prostor profesionální knihovny s pořízením
technického vybavení.



KULTURA - Oprávnění žadatelé
Revitalizace kulturních památek

➢ vlastníci památek

➢ subjekty s právem hospodaření

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

➢ obce

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi



KULTURA – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Revitalizace kulturních památek

➢ Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako
kulturní památka.

➢ Památka bude zpřístupněna veřejnosti.

➢ Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

➢ Muzeum je zřizováno obcí.

➢ Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

➢ Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

➢ Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

➢ Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.



CESTOVNÍ RUCH – Aktivity
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).

• Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace
sítě značení.

• Propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních
systémů měst a obcí.

• Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních
center.

• Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu.

• Parkoviště u atraktivit CR.



CESTOVNÍ RUCH - Aktivity

Doprovodná část projektu

• Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je
doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude
intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi
žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení
energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či
vzhledu budov.

Příklad projektu:

➢ Rekonstrukce stávajícího turistického informačního centra.



CESTOVNÍ RUCH - Oprávnění žadatelé

➢ kraje

➢ obce

➢ dobrovolné svazky obcí

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji

➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi

➢ NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky

➢ církve, církevní organizace

➢ organizační složky státu

➢ příspěvkové organizace organizačních složek státu

➢ státní podniky



CESTOVNÍ RUCH – Kritéria pro hodnocení ŘO IROP
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

➢ Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno na existující nebo novou
značenou turistickou trasu nebo existující naučnou stezku.

➢ Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit
cestovního ruchu.

➢ Projekt zajišťuje v rámci terénních dispozic a dalších podmínek přístupnost
návštěvnické infrastruktury pro co nejširší skupiny obyvatel.

➢ V případě vybudování/vyznačení nových značených turistických tras a přetrasování
značených turistických tras spolupracuje žadatel s Klubem českých turistů.

➢ Projekt přispěje k rozprostření/usměrnění návštěvnosti, snížení negativních
dopadů cestovního ruchu na daném území nebo k řešení sezónnosti cestovního
ruchu.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021-27

• Programový dokument IROP (verze k 1. 7. 2022)

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (verze k 28. 7. 2022) 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

• Dotazy pomocí konzultačního servisu CRR         
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

• Podání žádosti o podporu bude v nové verzi MS2021+ 
https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021

• Způsobilost výdajů od 1. 1. 2021

• Projekt nesmí být dokončen před podáním žádosti o podporu

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021


IROP 2021-27 – PROJEKTOVÝ CYKLUS

• Průběžná Výzva ŘO: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld

• Každé opatření bude mít jen jednu výzvu

• Kolová Výzva MAS (upřesnění podporovaných aktivit, hodnotící a výběrová
kritéria MAS, alokace výzvy): bude k dispozici na www.kjh.cz

• Žadatelé předkládají Projektové záměry na MAS - šablona

• Hodnocení projektu MAS a vydání souladu/nesouladu se SCLLD MAS

• Podání přímo do výzev ŘO IROP pro integrované projekty po kladném
vyjádření MAS v MS2021+

• Kontrolu projektu provádí ŘO

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld
http://www.kjh.cz/


VÝSTUPY ze setkání:

1) Monitoring projektových záměrů - zaslat do 17.3. 2023.

2) Setkání orgánů MAS 11. 4. 2023 – rozdělení alokace -
příprava.

3) Sněm MAS – 27. 4. 2023 – schválení vybraných aktivit a 
rozdělení alokace.

4) Podání žádosti Programového rámce IROP dle vybraných 
oblastí podpory včetně finančního plánu.



Diskuze, otázky dle opatření...



Děkujeme, že jste s námi. 

☺
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