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Klíčové změny pro období 2021-2027

• Snížení počtu tematických cílů z 11 na 5 cílů politiky

• Zelená a digitální Evropa (Green Deal)

• Zvýšení podílu tematické koncentrace

• Snížení míry spolufinancování z EU 

• Kategorizace regionů na 3 kategorie v ČR

• Zvýšení limitu pro udržitelný rozvoj měst (z 5 na 8 %)



11 cílů se zjednodušilo a konsolidovalo na 5:

1. Inteligentnější Evropa (inovativní & inteligentní ekonomická

transformace)

2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa (včetně transformace energetiky, 

oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a řízení

rizik)

3. Propojenější Evropa (mobilita a propojení IKT)

4. Sociálnější Evropa (evropský pilíř sociálních práv)

5. Evropa blíž občanům (udržitelný rozvoj městských, venkovských

a pobřežních oblastí a místní iniciativy)

CÍLE KOHÉZNÍ POLITIKY



Pravidla tematické koncentrace – min. 55 % zdrojů EFRR na CP 1 a 2 – mene rozvinute regiony

min. 70 % zdrojů EFRR na CP 1 a 2 - prechodove regiony

min 85 % zdrojů EFRR na CP 1 a 2 – vice rozvinute regiony

CP 1  Inteligentnější Evropa: min. 25%(40 %)alokace EFRR

• posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií; využití přínosů 

digitalizace pro občany, podniky a vlády; posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP; rozvoj 

dovedností pro inteligentní specializaci, průmysl. transformaci a podnikání

CP 2  Zelenější Evropa: min. 30 % alokace EFRR 

• opatření v oblasti energ. účinnosti; energie z obnovitelných zdrojů; rozvoj inteligentních energ. 

systémů, sítí a skladování na místní úrovni; přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a 

odolnosti vůči katastrofám; udržitelného hospodaření s vodou; přechod k oběhovému

hospodářství; posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí

a snížení znečištění + městská mobilita

Tematická koncentrace v Evropském fondu pro 
regionální rozvoj



Více rozvinuté regiony 

• Praha 50 % 40 %

Přechodové regiony (nové)

• Střední Čechy – Středočeský kraj

• Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj

• Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina  85 % 70 % pův. návrh EK 55%

Méně rozvinuté regiony

• Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj

• Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj

Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj

• Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj 85 % 85 % pův. návrh EK 70%

Nové míry spolufinancování



8 OPERAČNÍCH PROGRAMU

1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (MPO), ERDF

2. OP Doprava (MD) CF,ERDF

3. OP Životní prostředí (MŽP) CF, ERDF

4. OP Jan Amos Komenský (MŠMT) ERDF, ESF+

5. OP Zaměstnanost plus (MPSV) ESF+

6. IROP (MMR) ERDF

7. OP Technická pomoc (MMR) ERDF

8. OP Spravedlivé transformace (MZP)

Architektura období 2021-2027
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• USNESENÍ VLÁDY CR ze dne 1. 3. 2021 č. 233 k návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém

období 2021–2027  mezi programy : 

• dopracovat a předložit vládě návrh Dohody o partnerství pro období 2021–2027 do 31. srpna 2021

• předložit vládě návrhy programů do 15. září 2021

• předložit vládě návrh Plánu pro spravedlivou územní transformaci do 15. září 2021, 

• Návrh Dohody o partnerství a návrhy programů zaslané neformálne na Komisi tento týden

• Komise zašle připomínky v dubnu , v květnu bilaterální diskuse

• Úpravy Dohody o Partnerství a programů, SEA

• Komise zašle nejpozději do 3 měsiců připomínky k Dohode o partnerstvi a k programům

• Komise schváli nejpozději DP do 4 měsíců a programy do 5 měsíců od oficiálního zaslání členského 

státu

Harmonogram



• Alokace 2021 pro ČR je 790 MEUR (v cenách roku 2018) nebo 835 MEUR (v

běžných cenách)

• Pomoc bude zaměřena na všechny regiony, včetně Prahy, která byla

jednou z nejvíce zasaženou oblastí.

• Nová prioritní osa PO 6 „REACT-EU“ a nová investiční priorita „Podpora

zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady

a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.“

• Podpora bude alokována do 3 oblastí: zdravotnictví (71%), integrovaný

záchranný systém (19%) a sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou

účinností (10%).

• Způsobilost výdajů v rámci aktivit REACT-EU – od 1. 2. 2020 do 31.12.2023.

IROP v souvislosti s REACT-EU



Členění REACT na
jednotlivéaktivity

Alokace EFRR v EUR
Podíl na celkové

alokaci
Alokace v Kč (kurz 26 

CZK/EUR)
Příspěvekalokace

v oblasti klimatu v %

Zdravotnictví (přístroje a 
stavby)

590 386 909,22 € 70,72% 15 350 059 639,68 Kč 0%

Integrovaný záchranný 
systém

156 008 976,01 € 18,69% 4 056 233 376,29 Kč 100%

Sociální infrastruktura se 
zvýšenou energetickou 

účinností

79 533 987,77 € 9,53% 2 067 883 682,03 Kč 100%

Technická pomoc 8 846 154,00 € 1,06% 230 000 004,00 Kč 0%

Celkem 834 776 027,00 € 100,00% 21 704 176 702,00 Kč 28,22%

Alokace REACT-EU v IROP

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zamereni-prostredku-z-react-eu-bylo-schvaleno-mv



• Zohlednění zkušeností z minulých období – evoluce, ne revoluce 

• Základem je využití dobré, ale i poučení ze špatné praxe výzev a realizace projektů v IROP

• Zachování stávající implementační struktury a odborných kapacit na MMR a CRR

• Minimalizace experimentů z důvodu N+3 (průběžné výzvy, tlak na vysokou připravenost 

projektů)

• Způsobilost výdajů od 1. 1. 2021

• Možnost registrovat projekt i ve fázi realizace (nesmí být dokončen)

• Větší přehlednost informací pro žadatele 

• Předvídatelnost podmínek výzev a zrychlení hodnocení projektů

IROP 2021-2027



Nová témata v IROP

• Regenerace veřejných prostranství

obcí a měst

• Veřejná infrastruktura pro cestovní

ruch

• Jiné dílčí aktivity např. ve

zdravotnictví

• Širší možnosti pro CLLD

Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů (MŽP –

Nová Zelená úsporám)

• Územní plánování (národní dotace

+ OPŽP)

• Komunitní centra (Společná

zemědělská politika)

• Sociální podnikání (OPZ+)

• Režijní a animační výdaje MAS 

(OPTP)

Změny v IROP 2021-2027 ve srovnání s obdobím
2014 - 2020



• Max. 30 % alokace v IROP na integrované nástroje

1. ITI

• Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)

• ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení zprostředkujícího subjektu

• Součástí strategie již stěžejní strategické projekty

2. CLLD

• Samostatný SC 5.1 IROP

• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se žadateli

3. KPSV +

• Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 2021+, Agentura pro sociální začleňování

• Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP

• IROP – sociální služby, sociální bydlení, vzdělávání 

4. RAP

• Regionální akční plány jen v IROP

• Primárně krajská témata

• Silnice II. třídy, střední školství, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb

• Výzva IROP s alokací po krajích podle jasného klíče

Nástroje v IROP



Indikativní alokace do integrovaných nástrojů 2021-2027*
(EUR mil.)

61,0

999,5

87,4 50,0
28,0

OP PIK IROP OP ZP OP JAK OP Z+

*Pro OP D a OP TA přesná alokace není zatím známa.



Kraj jako příjemce EU podpory (CZK mld.)
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Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci Prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

* Zdroj https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu

** Data k 1.3.2021 

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu
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Specifický cíl 1.1 
eGovernmenta kybernetická bezpečnost

• eGovernment cloud

Vybudování státního datového centra; služby na

úrovni SW platforem

• Portály obcí a krajů

Automatické pořizování snímků aut překračujících

rychlost v obci a automatické rozesílání pokut bez

účasti úředníka

• Automatizace zpracování digitálních dat
(robotizace)

Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil

občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom

místě, provázanost s Portálem občana

Specifický cíl 2.1 
Čistá a aktivní mobilita

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou
dopravu

Vodíkové autobusy pro MHD

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

• Telematika pro veřejnou dopravu

Platební terminály pro platbu kartou v MHD

• Bezpečnost v dopravě

Rekonstrukce mostu ve městě se zaměřením na

bezpečnost chodců

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Cyklostezka mezi 2 městy; mobiliář u existující

cyklostezky

Specifickýcíl 2.2 
Revitalizace města obcí

• Revitalizace veřejných prostranství a
budování zelené infrastruktury měst a
obcí včetně modernizace technické
infrastruktury v řešených veřejných
prostranstvích např. parky, náměstí,
městské třídy, náplavky, uliční prostory

Komplexní revitalizace náměstí nebo návsí,

vnitrobloků, veřejně přístupného areálu

nemocnice – včetně chytrých laviček, lamp s

dobíječkami elektromobilů, herních prvků apod.

Příklady podpory v regionech-IROP



Specifický cíl 2.3 
Prevence rizik, zvýšení odolnosti a 

ochrana obyvatelstva

• Materiálně-technické vybavení a vytvoření
hmotných podmínek pro základní složky
IZS

Rekonstrukce hasičské zbrojnice; technický

automobil pro zásahy při haváriích způsobených

únikem nebezpečných látek

• Modernizace jednotného systému varování
a vyrozumění obyvatelstva

Zavádění nových technických a technologických

možností pro informování obyvatelstva

• Výstavba a modernizace strategicky
významných ICT systémů základních
složek IZS

Modernizace Národního informačního systému IZS

Specifickýcíl 3.1 
Silnice II. Třídy na prioritní 

regionální silniční síti

• Výstavba obchvatů obcí a silničních 
přeložek

• Rekonstrukce a modernizace silnic II. 
třídy

• Technické zhodnocení a výstavba 
mostů na vybraných úsecích silnic II. 
třídy

Specifický cíl 4.1 
Vzdělávací infrastruktura

• Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) na území
ORP s jejich nedostatečnoukapacitou

Přístavba mateřské školky

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na
zajištění hygienických požadavků (jen pro MŠ s
výjimkou od krajské hygienické stanice)

Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby

nemusela fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice

• Základní školy - odborné učebny ve vazbě na
přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,
práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita
škol, zázemí pro školní poradenské pracoviště,
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ, školní družiny a
školní kluby

Přístavba ZŠ – učebny fyziky a chemie; tělocvična a sportovní

hřiště; rozvod a zabezpečení internetu v budově školy;

modernizace prostor školní družiny

Příklady podpory v regionech-IROP



Specifický cíl 4.2  
Sociální infrastruktura

• Infrastruktura pro sociální služby podle zákona

č. 108/2006 Sb.

Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením;

nákup automobilů pro terénní sociální služby

• Deinstitucionalizace sociálních služeb za

účelem sociálního začleňování

Dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové

sociální služby komunitního charakteru

• Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů,

bytových domů a nebytových prostor pro

potřeby sociálního bydlení

Rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro

osoby bez domova

Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví

• Primární péče – vznik a modernizace 

urgentních příjmů

Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího 

urgentní a intenzivní péči v jednom celku (příjmová, 

ambulantní, resuscitační a intenzivní lůžková část)

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Vybudování Centra duševního zdraví komunitního 

typu

• Dostupnost následné a dlouhodobé péče 

vč. paliativní a hospicové péče

Technické vybavení poskytovatelů péče (monitory 

vitálních funkcí, polohovací elektrická lůžka, 

chodítka, zvedáky do vany); přístrojové vybavení 

lůžkového hospice/mobilního paliativního týmu

Specifický cíl 4.4
Kulturní dědictví a cestovní ruch

Revitalizace, odborná infrastruktura a 

vybavení pro: 

-Národní kulturní památky + památky z Indikativního 

seznamu UNESCO (individuální projekty+ITI)

-Krajská, státní a obecní muzea 

-Knihovny vykonávající regionální funkce a základní 

knihovny se specializovaným knihovním fondem

Expozice, depozitáře, návštěvnická centra, 

technické zázemí, edukační centra, konzervace a 

restaurování, revitalizace, parky u památek

Příklady podpory v regionech-IROP



Specifický cíl 5.1
Komunitně vedený místní rozvoj

• Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, mosty, retardéry, semafory) vč. rekonstrukcí místních komunikací

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a technika, zdroje

požární vody v obcích)

• Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin

• Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny 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

Příklady podpory v regionech-IROP



Děkuji za pozornost


