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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje vydává ve spolupráci se 
společností B&H consult services s.r.o. dotační zpravodaj se zaměřením na aktuální 
informace ze světa dotací EU. V tomto čísle Vám přinášíme informace o 
Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020. V případě dotazů nás 
neváhejte kontaktovat. Vaše dotazy rádi zodpovíme a nabídneme i profesionální 
dotační poradenství včetně administrace Vašich projektů.  
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IROP – Integrovaný regionální operační program 2014-2020 

 
IROP je hlavním Operačním programem pro veřejnou správu a neziskové 
organizace. Mezi vhodné žadatele v rámci tohoto programu patří obce, kraje, jimi 
zřízené organizace, neziskové organizace, příspěvkové organizace, církve a církevní 
organizace, základní složky IZS, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče (podle zákona č. 372/2011 Sb. anebo zákona č. 258/200 Sb), ale i 
podnikatelské subjekty.  
 

Pro podnikatele bude možné získat dotaci v rámci Specifického cíle 2.2 Vznik nových 
a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a v rámci 
priority osy č. 4. Komunitně vedený místní rozvoj. 
 

Na IROP je celkově předběžně vyčleněno 4.6 mld. EUR, což činí 28,7 % z celkových 
prostředků určených v letech 2014-2020 pro Českou republiku. 

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a 
veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

Mezi hlavní podporované aktivity v Integrovaném regionálním operačním programu 
patří: 

 rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu; 
 projekty podporující vybrané silnice II. a III. Třídy; 
 rozvoj a modernizace oblasti cestovního ruchu; 
 podpora a zachování kulturního a památkového dědictví na území ČR; 
 rozvoj sociálních služeb; 
 vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti; 
 integrovaný rozvoj obcí, měst a krajů; 
 podpora a rozvoj neziskových organizací a veřejné správy.  

 
Novinky oproti období 2007-2013 (ROP):  
- 30 % alokace pro integrované nástroje: podmínkou pro vyhlášení výzvy je schválení 
příslušné integrované strategie, předkládané projekty musí být v souladu s těmito 
strategiemi 

 Integrované územní investice (ITI) 
 Integrované plány rozvoj území (IPRÚ) 
 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – aplikován na územích Místních 

akčních skupin (MAS) 
-  rozdělení pokynů pro žadatele a příjemce na obecnou a specifickou část 
-  nebude možné žádat o dotaci na domy pro seniory a podporu cestovního ruchu 
- v rámci ochrany kulturního dědictví bude možné získat dotaci pouze na revitalizaci 
kulturních památek v seznamu UNESCO či kandidáty na zápis do tohoto seznamu, 
národní kulturní památky či památky uvedené na indikativním seznamu kandidátů ve 
stavu k 1. 1. 2014, muzea či knihovny. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit první výzvy v rámci IROP již v červnu 
2015, proto neváhejte konzultovat Váš projektový záměr co nejdříve. Jednotlivé osy 
a specifické cíle IROP jsou znázorněny na následující straně. 
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PRIORITNÍ OSA 1 
 
SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Otevření plánováno na: 06/2015 
Vhodný žadatel: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy 
 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Otevření plánováno na: 2015 
Vhodný žadatel: obce a kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, 
dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy, subjekty zajišťující dopravní 
obslužnost 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: posílení a rozvoj infrastruktury veřejné dopravy, posílení regionální 
mobility, snížení zátěží vznikajících díky individuální automobilové dopravě, zajištění potřeb 
specifických skupin obyvatel v dopravě apod. 
 
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Otevření plánováno na: 11/2015 
Vhodný žadatel: Ministerstvo vnitra, Policejní Prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, 
které zřizují zdravotnické záchranné služby, organizační složky státu a jimi zřizované nebo 
zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: technika pro IZS; vzdělávací a výcviková střediska 
 

 
PRIORITNÍ OSA 2 

 
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Otevření plánováno na: 09/2015 
Vhodný žadatel: NNO, 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 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaný aktivita: investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových 
zařízení 
 
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Otevření plánováno na: 09/2015 
Vhodný žadatel: OSVČ, MSP, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve a církevní organizace 
Dotace: bude upřesněno výzvou 



Dotační zpravodaj č. 3/2015 

6 
www.khkkk.cz          www.bhconsult.cz 
 

Podporovaná aktivita: rozvoj sociálního podnikání v ORP, na jejichž území se nachází sociálně 
vyloučená lokalita 
 
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

Otevření plánováno na: 06/2015 
Vhodný žadatel: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, NNO, organizace zřizované nebo 
zakládané dobrovolnými svazky obcí dobrovolné svazky obcí 
Dotace: bude upřesněné výzvou 
Podporovaná aktivita: zvýšení kvality návazné péče; zvýšení kvality vysoce specializované péče 
v oblastech onkogynekologie a perinatologie 
 
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Otevření plánováno na: 11/2015 
Vhodný žadatel: zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy a další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit, kraje a obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, 
organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských 
škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let, zejména v sociálně 
vyloučených lokalitách, podpora základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 
 
SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

Otevření plánováno na: 09/2015 
Vhodný žadatel: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy 
se čtyřmi a více byty, nestátní neziskové organizace 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: podpora energetických úspor v oblasti bytových domů (provedení a 
způsob podpory se bude odvíjet od ex-ante hodnocení inovativního finančního nástroje v IROP) 
 
 

PRIORITNÍ OSA 3 
 
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 

Otevření plánováno na: 2015 
Vhodný žadatel: vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření 
(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: revitalizace souboru památek (UNESCO, národní kulturní památky 
apod.), opatření nutná pro efektivnější zpřístupnění památek směřujících k vyšší bezpečnosti 
návštěvníků, projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci sbírkových a knihovních 
fondů 
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SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití 
a kvality systémů IKT 

Otevření plánováno na: 06/2015 
Vhodný žadatel: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
státní organizace, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, státní podnik, 
i v rámci hlavního města Prahy 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a 
realizace bezpečnostních opatření, rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné 
správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend 
 
SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Otevření plánováno na: 07/2015 
Vhodný žadatel: kraje a obce  
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: územní studie krajů a územní a regulační plány 
 
 

PRIORITNÍ OSA 4 
 
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Otevření plánováno na: 2015 
Vhodný žadatel: subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje na území MAS, kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých 
specifických cílech IROP 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: projekty (vybrané za pomocí MAS a schválené Monitorovacím výborem 
IROP) mající plošný dopad na venkovské oblasti a přispívající k vytváření pracovních příležitostí, 
rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech; 
aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 apod. 
 
SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS 

Otevření plánováno na: 06/2015 
Vhodný žadatel: MAS 
Dotace: bude upřesněno výzvou 
Podporovaná aktivita: provozní a animační náklady 
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Kontakty: 
             
PhDr. Blanka Bendlová, MBA    Ing. Miroslava Bauerová 
Dotační poradce     Projektová manažerka/dotační poradce 
B&H consult services s.r.o.    Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
Sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb  
Email: bendlova@bhconsult.cz    Email: bauerova@khkkk.cz 
Tel.: +420 777 124 643     Tel.: +420 721 823 563 
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