Představení IROP 2021-2027
18. 11. 2019
Přestavlky u Slap

Legislativa pro období 2021-2027

• Návrh Obecného nařízení z května 2018 - maximum bloků navrhované
legislativy s členskými státy uzavřeno; nyní jednání s Evropským
parlamentem
• Návrh nařízení k EFRR a Fondu soudržnosti z května 2018
• Zpráva o ČR 2019 (Country Report)
• Finanční otázky (alokace, míry kofinancování, tematická koncentrace, N+2)
součástí negoboxu, který souvisí s vyjednáváním Víceletého finančního
rámce

Návrh financí pro ČR pro období 2021-2027

Fond/Období

EFRR

ESF/ESF+

FS (-CEF)

2014-2020*

11,9

3,4

6,1 mld.

2021-2027**

9,3

2,4

4,3 mld.

* v běžných cenách
** v cenách roku 2018

• Celková alokace pro období 2021-2027 pro ČR klesla na 17,76 mld. EUR (ceny
roku 2018)
• Propad objemu financování politiky soudržnosti pro ČR o 24 %
(vliv záchranné sítě)

Architektura období 2021+
5 tematických operačních programů
•
•
•
•
•

OP Konkurenceschopnost (MPO)
OP Doprava (MD)
OP Životní prostředí (MŽP)
OP Jan Ámos Komenský (MŠMT)
OP Zaměstnanost + (MPSV)

2 specifické operační programy
• IROP (MMR)
• OP Technická pomoc (MMR)

Přeshraniční operační programy
•
•
•
•
•

OP ČR – Polsko
OP Slovensko – ČR
OP Rakousko – ČR
OP Svobodný stát Bavorsko – ČR
OP Svobodný stát Sasko – ČR

Kategorie regionů a snížení úrovně spolufinancování EU
Kategorie regionů /
Spolufinancování EU

2014 - 2020

2021 - 2027

50 %

40 %

85 %

55 %

85 %

70 %

Více rozvinuté regiony
Praha

Přechodové regiony
Střední Čechy – Středočeský kraj
Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj
Vysočina

Méně rozvinuté regiony
Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
Severovýchod – Pardubický, Liberecký,
Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Návrh priorit IROP 2021-2027
Cíl politiky

Priorita

Název priority

Priorita 1

Zlepšení výkonu veřejné správy

1

Priorita 2

Rozvoj městské mobility, revitalizace
měst a obcí, ochrana obyvatelstva

2

Priorita 3

Rozvoj dopravní infrastruktury

3

Priorita 4

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb a vzdělávací
infrastruktury

4

Priorita 5

Komunitně vedený místní rozvoj a
rozvoj kulturního dědictví

5

Priorita 6

Technická pomoc

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eHealth, eJustice,
eCulture…)
• Integrace elektronických služeb veřejné správy
• Elektronická identita
• Propojený datový fond
• Publikace dat veřejné správy jako OpenData
• eGovernment cloud
• Automatizace zpracování digitálních dat
• Portály obcí a krajů
• Metropolitní a krajské sítě
• Kybernetická bezpečnost

Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí

Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a 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
atd.
• včetně uzavřených, veřejně přístupných areálů
• nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní
plochy
• ne environmentální a ekologická opatření ve smyslu ochrany přírody a krajiny ve
zvláště chráněném území, v lokalitě soustavy Natura 2000, v přírodních parcích, v
lokalitě územního systému ekologické stability a pro významné krajinné prvky

Specifický cíl
5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch

Specifický cíl 5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch
• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních
památek, krajských a státních muzeí, knihoven vykonávajících regionální
funkce nebo základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
 expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, edukační
centra, konzervace a restaurování, parky u památek

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 turistická informační centra, turistické trasy, doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu, navigační systémy měst a obcí

Specifický cíl 5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch
• Aktivita památky:
• Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
• Památka bude zpřístupněna veřejnosti.
• Aktivita muzea:
• Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Aktivita knihovny:
• Projekt je zaměřen na knihovny vykonávající regionální funkce, základní
knihovny se specializovaným knihovním fondem nebo na Národní knihovnu
České republiky.
• Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
• Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území a území soustavy
NATURA 2000.

Specifický cíl 5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch
• Území realizace: 13 ITI + ?
• Doporučení: obrátit se na nositele ITI, téma kulturního dědictví zařadit do strategie
• ANO – Hradecko-pardubická aglomerace, Jihlava, Karlovy Vary, Mladá Boleslav,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín
• NE – Brno, Ústí + Chomutov

• Kontakty současné ITI
• http://irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-na-nositele-ITI
• Kontakty současné IPRÚ (nově z nich budou také ITI)
• http://irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-IPRU

Specifický cíl 5.2
Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 5.2 Komunitně vedený místní rozvoj
• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury
měst a obcí
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III – zbrojnice,
požární technika, zdroje požární vody
• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol Infrastruktura základních škol ve
vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce učeben neúplných škol
Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek
• Městská a obecní muzea
• Profesionální knihovny
• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Specifický cíl 5.2 Komunitně vedený místní rozvoj
• Doporučení: komunikovat s místně příslušnými MAS

• Kontakty CLLD
http://irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-MAS

Návrh rozdělení alokace v IROP

Cíl politiky/priorit

CP 1 – priorita 1

CP 2 – priorita 2

CP 3 – priorita 3

CP 4 – priorita 4

Téma

Fond

Podíl priority na
celkové alokaci
(%)

SC 1.1

eGovernment

EFRR

20 %

SC 2.1

Městská mobilita

EFRR

SC 2.2

Veřejná prostranství

EFRR

SC 2.3

IZS

EFRR

SC 3.1

Silnice

EFRR

SC 4.1

Vzdělávání

EFRR

SC 4.2

Sociální infrastruktura

EFRR

SC 4.3

Zdravotnictví

EFRR

SC 5.2

CLLD

EFRR

Kultura a cestovní ruch

EFRR

Specifický cíl

CP 5 – priorita 5
SC 5.1

Podíl alokace SC na
celkové alokaci OP
(%)

20 %
16 %

27 %

7%
4%

7%

7%
12 %

31 %

11 %
8%

15 %

8%
7%

Implementační struktura IROP 2021-2027
• Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj; odbor řízení
operačních programů
• Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky
s krajskými pobočkami
• Monitorovací výbor IROP – bude zřízen po schválení programu
Evropskou komisí
• Přípravný výbor IROP – příprava IROP s resorty, územními a dalšími
partnery
• Pracovní týmy IROP pro jednotlivé oblasti – eGovernment, mobilita,
IZS, sociální infrastruktura, vzdělávání, kulturní dědictví a cestovní ruch
atd.
• Nositelé integrovaných strategií ITI a CLLD – už ne jako zprostředkující
subjekty; stávající IPRÚ se stanou ITI

Harmonogram přípravy IROP
Úkol

Termín

Garant

První verze PD IROP 2021-2027 (bez
1. 10. 2019
ŘO IROP
Lorem
ipsumdat)
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque commodo justo
finančních
laoreet,
consectetur
Vnitroresortní
připomínkové řízení k návrhu
1. - 15. 10/2019
ŘO IROP
PD IROP
• Fusce pretium efficitur tortor eget luctus
4. jednání Přípravného výboru IROP
5. 11. 2019
ŘO IROP

• Roadshow
Morbi nunc
vel– sem
poaugue,
krajíchpulvinar
k IROP 2eu vulputate et, pharetra
4Q/2019
1Q/2020
Předání návrhu PD IROP na MMR - NOK

1/2020

ŘO IROP a CRR
ČR
ŘO IROP

Meziresortní připomínkové řízení k PD IROP

2/2020

MMR - NOK

• Maecenas lobortis eget augue et eleifend
• Phasellus eu ante justo

• Návrh
Aenean
maximus condimentum orci eget dapibus
IROP 2021-2027 na vládu
3/2020

MMR - NOK/Vláda

Stanovisko MŽP k SEA

2020

MŽP

Neformální a formální vyjednávání PD IROP
s EK
Schválení Obecného nařízení, nařízení k EFRR
a víceletého finančního rámce
Rozhodnutí EK o schválení PD IROP 20212027

2019 - 2021

ŘO IROP/EK

2020

Evropský
parlament
2020/2021 (do 6 měsíců Evropská komise
od předložení PD na
Evropskou komisi)

MR14

Diskuse a prostor pro dotazy

Snímek 21
MR14

tady bychom asi měli dát nějaké odkazy kde budou info o novém IROP na webu....
Mazal Rostislav; 23.9.2019

