
Celková alokace (CZK)
Z toho příspěvek 

Unie (CZK)

Z toho národní 
spolufinancování 

(CZK)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r r r r s t u v w x y z

1
Vybrané úseky 
silnic II. a  III. třídy

1 IP 7b

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

N/R N/R N/R průběžná 12 230 226 412 10 395 692 450 1 834 533 962 jednokolový 07/2015 09/2015 N/R 03/2017

Rekonstrukce, 
modernizace a výstavba 
vybraných úseků silnic II. a 
III. tříd s napojením na 
TEN-T 

Obyvatelé, 
návštěvníci, 
podnikatelské subjekty

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Kraje,                                         
organizace zřizované nebo 
zakládané kraji 

Ano Ne N/R N/R N/R OP D N/R N/R

2 Územní plány 3 IP 11

3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje

N/R N/R N/R průběžná 630 000 000 535 500 000 94 500 000 jednokolový 07/2015 09/2015 N/R 03/2017
Pořízení územních plánů a 
změn územních plánů

Veřejná správa, 
občané, podnikatelé, 
subjekty ochrany 
přírody, obce, kraje

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Obce s rozšířenou působností Ne Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

3 Regulační plány 3 IP 11

3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje

N/R N/R N/R průběžná 450 000 000 382 500 000 67 500 000 jednokolový 09/2015 10/2015 N/R 03/2017
Pořízení regulačních 
plánů, nenahrazujících 
územní rozhodnutí

Veřejná správa, 
občané, podnikatelé, 
subjekty ochrany 
přírody, obce, kraje

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Obce s rozšířenou působností Ne Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

4

Aktivity vedoucí 
k úplnému 
elektronickému 
podání

3 IP 2 c

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

N/R N/R N/R průběžná 470 588 235 400 000 000 70 588 235 jednokolový 09/2015 09/2015 N/R 06/2017
Podpora úplného 
elektronického podání.

Občané, podnikatelé, 
zaměstnanci ve 
veřejné správě

Celá ČR včetně 
hl. m. Praha

Organizační složky státu,  
příspěvkové organizace 
organizačních složek státu,    státní 
organizace,                 kraje, 
organizace zřizované nebo 
zakládané kraji,                    obce, 
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,                   
státní podniky

Ano Ne N/R N/R N/R OP Z N/R N/R

5

Vysoce 
specializovaná 
péče v oblastech 
onkogynekologie a 
perinatologie 

2 IP 9a

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

N/R N/R N/R průběžná 1 480 000 000 1 216 807 300 263 192 700 jednokolový 09/2015 09/2015 N/R 12/2017

Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče v 
oblastech 
onkogynekologie a 
perinatologie

Pacienti vysoce 
specializované péče

Celá ČR 

Příspěvkové organizace zřizované 
ministerstvem zdravotnictví, 
subjekty poskytující veřejnou 
službu v oblasti zdravotní péče 
podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo 
zákona č. 258/200 Sb.

Ano Ne N/R N/R N/R OP Z N/R N/R

6
Provozní a 
animační výdaje

4 IP 9d

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

N/R N/R N/R průběžná 2 000 000 000 1 900 000 000 100 000 000 jednokolový 09/2015 09/2015 N/R 11/2020
Provozní a animační 
výdaje

Osoby podílející se na 
plnění strategie 
komunitně vedeného 
místního rozvoje

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Místní akční skupiny Ne Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

7
Deinstitucionalizac
e sociálních služeb 
(včetně SVL)

2 IP 9a

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi

N/R N/R N/R kolová 2 000 000 000 1 700 000 000 300 000 000 jednokolový 09/2015 09/2015 N/R 03/2016

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb za 
účelem sociálního 
začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu 
práce

Osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením, 
osoby se zdravotním 
postižením

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

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, církevní organizace

Ano Ne N/R N/R N/R
OP Z, OP 
PPR

N/R N/R

8 Technická pomoc 5 N/R

5.1 Zajištění 
kvalitního řízení a 
implementace 
programu

N/R N/R N/R průběžná 4 493 009 109 3 819 057 743 673 951 366 jednokolový 09/2015 09/2015 N/R 03/2023

Řízení, kontrola, 
zabezpečení činnosti 
implementační struktury, 
publicita, vzdělávání, 
evaluace 

Žadatelé, příjemci, 
veřejnost, pracovníci 
implementační 
struktury

N/R ŘO IROP, CRR Ne Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

Číslo 
výzvy

Název výzvy

Prioritní 
osa / 

priorita 
Unie

Investi ční 
priorita / 
prioritní 
oblast / 

specifický cíl 
(ENRF)

Specifický cíl

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 (aktualizace  k 10.9.2015)

Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzv ě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy

Plánované 
datum 

ukon čení 
příjmu 

žádostí o 
podporu 

Podporované aktivity Cílové skupinyOpatření
Podopat ření / 

Záměr
Operace

Druh 
výzvy 

Alokace plánové výzvy (podpora)

Model 
hodnocení

Identifikace 
a název 
vazby

Program

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy

Plánované 
datum 

zahájení  
příjmu 

žádostí o 
podporu

Plánované 
datum 

ukon čení 
příjmu 

předběžných 
žádostí o 
podporu

Číslo 
zrcadlové 

synergické 
výzvy

Název 
zrcadlové 

synergické 
výzvy

Území
(místo dopadu)

Typy p říjemců
Komplementarita 
plánované výzvy

Synergie 
plánované 

výzvy

Výzvy z 
hlediska 

posloupnosti 
synergické 

vazby

Popis 
synergie



9 Územní studie 3 IP 11

3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje

N/R N/R N/R průběžná 235 200 000 199 920 000 35 280 000 jednokolový 10/2015 10/2015 N/R 03/2017 Pořízení územních studií

Veřejná správa, 
občané, podnikatelé, 
subjekty ochrany 
přírody, obce, kraje

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Obce s rozšířenou působností Ne Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

10
Sociální podnikání 
pro SVL

2 IP 9a

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

N/R N/R N/R kolová 155 294 118 132 000 000 23 294 118 jednokolový 10/2015 10/2015 N/R 02/2016

Sociální podnikání v 
obcích s rozšířenou 
působností, na jejichž 
území se nachází sociálně 
vyloučená lokalita

Osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením, 
osoby se zdravotním 
postižením, osoby v 
bytové nouzi

Obce s 
rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nachází 
sociálně 
vyloučené 
lokality, mimo 
hl.m. Praha

 Osoba samostatně výdělečně 
činná OSVČ) dle zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění; 
obchodní korporace vymezené 
zákonem č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích: veřejná 
obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost , evropské 
hospodářské zájmové sdružení, 
družstva (družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní 
společnost); nestátní neziskové 
organizace; církve; církevní 
organizace

Ano Ne N/R N/R N/R
OP Z, OP 
PPR

N/R N/R

11 Sociální podnikání 2 IP 9a

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

N/R N/R N/R kolová 103 529 412 88 000 000 15 529 412 jednokolový 10/2015 10/2015 N/R 02/2016

Sociální podnikání v 
obcích s rozšířenou 
působností, na jejichž 
území se nenachází 
sociálně vyloučená lokalita

Osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením, 
osoby se zdravotním 
postižením, osoby v 
bytové nouzi

Obce s 
rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nenachází 
sociálně 
vyloučené 
lokality, mimo 
hl.m. Praha

 Osoba samostatně výdělečně 
činná OSVČ) dle zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění; 
obchodní korporace vymezené 
zákonem č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích: veřejná 
obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost , evropské 
hospodářské zájmové sdružení, 
družstva (družstvo, sociální 
družstvo, evropská družstevní 
společnost); nestátní neziskové 
organizace; církve; církevní 
organizace

Ano Ne N/R N/R N/R
OP Z, OP 
PPR

N/R N/R

12 Kyberbezpečnost 3 IP 2 c

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

N/R N/R N/R průběžná 1 411 764 706 1 200 000 000 211 764 706 jednokolový 10/2015 10/2015 N/R 05/2017

Priojekty zaměřené na 
ochranu informačních a 
komunikačních technologií 
veřejné správy včetně její 
infrastruktury.

Občané, podnikatelé, 
zaměstnanci ve 
veřejné správě

Celá ČR včetně 
hl. m. Praha

Organizační složky státu,  
příspěvkové organizace 
organizačních složek státu,    státní 
organizace,                 kraje, 
organizace zřizované nebo 
zakládané kraji,                    obce, 
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,                   
státní podniky

Ano Ne N/R N/R N/R OP Z N/R N/R

13
Revitalizace 
vybraných památek

3 IP 6c

3.1: Zefektivnění 
prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje 
kulturního a 
přírodního dědictví

N/R N/R N/R kolová 3 529 411 765 3 000 000 000 529 411 765 jednokolový 11/2015 11/2015 N/R 03/2016

Revitalizace a 
zatraktivnění 
- památek zapsaných na 
Seznam světového 
dědictví UNESCO, 
- památek zařazených na 
Indikativní seznam 
světového dědictví 
UNESCO, 
- národních kulturních 
památek k 1.1.2014,
- památek evidovaných v 
Indikativním seznamu 
národních kulturních 
památek k 1.1.2014

Návštěvníci,  vlastníci 
památek nebo 
subjekty s právem 
hospodaření,
místní obyvatelé a 
podnikatelé

Území celé ČR 
mimo území hl. 
m. Prahy

Vlastníci nebo subjekty s právem
hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovistostí), kromě fyzických
osob nepodnikajících

Ano Ne N/R N/R N/R
OP ŽP, PRV, 
OP R

N/R N/R

14
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání

2 IP 10

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání 
a celoživotní učení

N/R N/R N/R kolová 1 146 583 729 974 596 169 171 987 559 jednokolový 11/2015 11/2015 N/R 03/2016

Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání - 
podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských 
skupin a mateřských škol

Děti do 3 let, děti 
v předškolním 
vzdělávání, osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením osoby se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami, pedagogičtí 
pracovníci, pracovníci 
a dobrovolní 
pracovníci organizací 
působících v oblasti 
vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a 
v oblasti neformálního 
a zájmového 
vzdělávání dětí a 
mládeže

Obce s 
rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nenachází 
sociálně 
vyloučené 
lokality, mimo 
hl.m. Praha

Zařízení péče o děti do 3 let, školy 
a školská zařízení v oblasti 
předškolního vzdělávání,         
kraje, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji,                            
obce,                                           
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,                  
nestátní neziskové organizace

Ano Ne N/R N/R N/R
OP VVV, OP 
PPR, OP Z

N/R N/R

15
Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání pro SVL

2 IP 10

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání 
a celoživotní učení

N/R N/R N/R kolová 1 719 875 593 1 461 894 254 257 981 339 jednokolový 11/2015 11/2015 N/R 03/2016

Infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání - 
podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských 
skupin a mateřských škol

Děti do 3 let, děti 
v předškolním 
vzdělávání, osoby 
sociálně vyloučené či 
ohrožené sociálním 
vyloučením osoby se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami, pedagogičtí 
pracovníci, pracovníci 
a dobrovolní 
pracovníci organizací 

Obce s 
rozšířenou 
působností, na 
jejichž území se 
nachází 
sociálně 
vyloučené 
lokality, mimo 
hl.m. Praha

Zařízení péče o děti do 3 let, školy 
a školská zařízení v oblasti 
předškolního vzdělávání, další 
subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit, kraje, 
organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, obce,                                           
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, nestátní 
neziskové organizace

Ano Ne N/R N/R N/R
OP VVV, OP 
PPR, OP Z

N/R N/R

16
Energetické úspory 
v bytových domech

2 IP 4c

2.5 Snížení 
energetické 
náročnosti v sektoru 
bydlení

N/R N/R N/R průběžná 1 500 000 000 1 275 000 000 225 000 000 jednokolový 12/2015 12/2015 N/R 06/2016

Snižování spotřeby 
energie zlepšením 
tepelných vlastností 
budov, podpora zařízení 
pro vytápění nebo přípravu 
teplé vody a podpora 
šetrných, ekologických 
zdrojů 

Obyvatelé bytových 
domů, majitelé 
bytových domů, 
obyvatelé obcí a měst

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Vlastníci bytových domů a
společenství vlastníků bytových
jednotek - budovy se čtyřmi a více
byty, kromě fyzických osob
nepodnikajících 

Ano Ne N/R N/R N/R
OP ŽP, OP 
PIK, OP 
PPR, PRV

N/R N/R



17

Elektronizace 
odvětví - 
eLegislativa, 
eSbírka, archivace

3 IP 2 c

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

N/R N/R N/R průběžná 705 882 353 600 000 000 105 882 353 jednokolový 12/2015 12/2015 N/R 06/2016

Elektronická legislativa, 
elektronická sbírka 
zákonů,                národní 
digitální archiv

Občané, podnikatelé, 
zaměstnanci ve 
veřejné správě

Celá ČR včetně 
hl. m. Praha

Organizační složky státu,
příspěvkové organizace
organizačních složek státu

Ano Ne N/R N/R N/R OP Z N/R N/R

18

Podpora 
bezpečnosti 
dopravy a 
cyklodopravy

1 IP 7c
1.2: Zvýšení podílu 
udržitelných forem 
dopravy 

N/R NR N/R kolová 575 000 000 488 750 000 86 250 000 jednokolový 12/2015 12/2015 N/R 03/2016

Zvýšení bezpečnosti 
železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy.                                                                            
Výstavba cyklostezek, 
cyklotras a doprovodné 
infrastruktury

Obyvatelé, 
návštěvníci, dojíždějící
za prací a službami,
uživatelé veřejné
dopravy

Celá ČR mimo 
hl. m. Praha

Kraje, obce,                dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji,                    
organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi,                  
organizace zřizované nebo 
zakládané dobrovolnými svazky 
obcí,                           
provozovatelé dráhy nebo drážní 
dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb., o drahách, Ministerstvo 
dopravy ČR

Ano Ne N/R N/R N/R
OP D, OP 
PPR

N/R N/R

19 Technika pro IZS 1 IP 5b

1.3 Zvýšení 
připravenosti k 
řešení a řízení rizik a 
katastrof

N/R N/R N/R průběžná 1 753 476 959 1 490 455 415 263 021 544 jednokolový 12/2015 12/2015 N/R 12/2017 Technika pro IZS

Obyvatelé ČR, orgány 
krizového řízení obcí a 
krajů a organizačních 
složek státu, složky 
IZS

Exponovaná 
území, viz 
příloha č. 6 PD 
IROP

MV - Generální ředitelství HZS ČR 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně)  jednotky 
sboru dobrovolných hasičů 
kategorie II a III (podle přílohy 
zákona o požární ochraně)
Policejní prezidium ČR
krajská ředitelství Policie ČR
kraje (kromě hl. m. Prahy) jako 
zřizovatelé zdravotnické záchranné 
služby krajů
státní organizace, která zřizuje 
jednotku HZS podniku s územní 
působností

Ano Ne N/R N/R N/R OP ŽP N/R N/R

a - h

i

j - l
m

n-q

p

r

s - t

u

v

w - z

Řídící orgán vyplní druh výzvy: kolová nebo průběžná.

Při přepočtu byl použit kurz 27,5  Kč za  1 EUR
U výzev IP4c je otázkou, jestli bude dořešená veřejná podpora. Alokace bude modifikována dle výsledku ex-ante analýzy finančního nástroje.

Poznámky k vypln ění jednotlivých polí:

Jedná se o výzvy na individuální projekty. Výzvy na ostatní specifické cíle a integrované nástroje předpokládáme až v roce 2016.
Do SVL jde 60 % z alokací prioritní osy 2

Datovým zdrojem pro definování datových položek Harmonogramu výzev na rok 2015 je MP monitorování 
a MP MS2014+.

Řídící orgán vyplňuje podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy 
spolufinancované z ESI fondů. U nerelevantních polí uvede N/R.

Řídící orgán vyplní, zda jde o výzvu počáteční nebo navazující, v případě, že u sloupce "t" 
doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.
Řídící orgán popíše synergii v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede 
N/R.

Řídící orgán vyplní v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.

Řídící orgán doplní alokaci (podporu) v CZK se zaokrouhlením na celá čísla.

Řídící orgán doplní model hodnocení: jednokolový nebo dvoukolový. 

Řídící orgán doplní minimálně měsíc a rok k jednotlivým datovým položkám. Na zvážení řídícího 
orgánu je možné doplnit konkrétní den.

Řídící orgán vyplňuje pouze u relevantních výzev, tj. pouze výzev s dvoukolovým hodnocením. U 
nerelevantních polí uvede N/R.

Řídící orgán popíše zacílení výzvy - textové pole. U nerelevantních polí uvede N/R - to znamená, 
že výzva nebude zacílena a bude podporováno vše, co je uvedeno v programovém dokumentu.

Řídící orgán doplní: ANO nebo NE.


