Podpora rozvoje z IROP
Datum: 24. 08. 2018
Místo: Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR
Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích
Ing. Lenka Kriegischová
lenka.kriegischova@mmr.cz

1. IROP 2014 - 2020
Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Alokace: 4,64 mld. EUR = 119 mld. Kč (kurz srpen 2018)
• z toho cca 31% pro obce a jejich organizace

• kofinancování až 85 % z EFRR
• projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet
• projekty realizované prostřednictvím CLLD:
• 95 % EFRR + 5 % příjemce

Současný stav IROP
(k 17. 8. 2018)
Vyhlášeno 85 výzev v objemu 125,5 mld. Kč z EFRR
Předloženo 9 258 projektů za 125 mld. Kč z EFRR
Z toho v „pozitivních“ stavech 6 271 projektů za 85,7 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 5 413 projektů za 76,8 mld. Kč z EFRR
V realizaci 4 716 projektů za 69,3 mld. Kč z EFRR

Projekty dle typu žadatele
(všechny předložené projekty)
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Počet projektů s právním aktem
(k 17. 8. 2018)
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Otevřené individuální výzvy v IROP
(vhodné pro obce)
Číslo výzvy Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace v
mld. Kč

Ukončení
příjmu žádostí

75.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

0,500

07/2020

78.

Energetické úspory v bytových domech III

3,500

11/2019

79.

Sociální bydlení II.

0,706

09/2018

80.

Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

1,647

09/2018

81.

Rozvoj sociálních služeb II.

0,176

11/2018

82.

Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

0,412

11/2018

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Plánované individuální výzvy v IROP
(vhodné pro obce)

Celková alokace v
mld. Kč

Číslo výzvy Plánované výzvy IROP

Vyhlášení
výzvy

86.

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu
0,536
a k samostatnému způsobu života

08/2018

87.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

0,212

09/2018

88.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

0,494

09/2018

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Možnosti pro obce v IROP
1. Předložit projekt do otevřené výzvy pro individuální
projekty, kde je obec oprávněným příjemcem
2. Předložit projekt do výzvy pro integrované projekty, kde je

obec oprávněným příjemcem:
• do výzvy ITI,
• do výzvy IPRÚ,
• do výzvy MAS.

Integrované nástroje v IROP
Integrované územní investice (ITI)
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradecko-pardubické aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomouc
podpora aktivit ze SC 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Zlín, Liberecko-jablonecká aglomerace, Mladá Boleslav
podpora aktivit ze SC 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Místní akční skupiny – 178 strategií MAS schváleno ŘO IROP
SC 4.1 - podpora aktivit ze SC 1.2, 1.3 (stanice IZS, technika IZS), 2.1, 2.2, 2.3 (psychiatrické péče), 2.4, 3.1 a 3.3

Alokace integrovaných nástrojů v IROP
• celkem 27,01 % alokace IROP (1,25 mld. EUR)
• z toho ITI 13,22 %, IPRÚ 5,4 %, CLLD 8,39 %

Integrované územní investice (ITI)
Vyhlášeno 122 výzev v objemu 15 mld. Kč z EFRR

Předloženo 541 projektů za 10,1 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 337 projektů za 6,3 mld. Kč z EFRR
V realizaci 288 projektů za 5,4 mld. Kč z EFRR

Zbývá vyhlásit (EFRR):
SC 1.2 – Doprava
SC 2.1 – Sociální infrastruktura
SC 2.4 – Vzdělávání
SC 3.1 – Kultura

704 mil. Kč
17 mil. Kč
195 mil. Kč
211 mil. Kč

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Vyhlášeno 92 výzev v objemu 4,9 mld. Kč z EFRR

Předloženo 153 projektů za 2,4 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 111 projektů za 1,8 mld. Kč z EFRR
V realizaci 85 projektů za 1,5 mld. Kč z EFRR

Zbývá vyhlásit (EFRR):
SC 1.2 – Doprava
SC 2.1 – Sociální infrastruktura
SC 2.4 – Vzdělávání
SC 3.1 – Kultura

578 mil. Kč
143 mil. Kč
126 mil. Kč
299 mil. Kč

Komunitně vedený místní rozvoje (CLLD)
Vyhlášeno 592 výzev v objemu 4,3 mld. Kč z EFRR

Předloženo 1236 projektů za 3 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 634 projektů za 1,4 mld. Kč z EFRR
V realizaci 470 projektů za 1,032 mld. Kč z EFRR

Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 3,8 mld. Kč

2. Představení již proplacených projektů
IROP

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

II/422 Podivín - Lednice
výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Příjemce
Jihomoravský kraj
Místo realizace
Podivín, Lednice

Alokace EFRR
79 116 512,5 CZK

•

Rekonstrukce silnice II/422
v délce 4,6 km
mezi městem Podivín (D2)
a obcí Lednice (UNESCO)

•

Zlepšení parametrů komunikace (šířka 7, 7,5, 8 m)

•

Rekonstrukce mostních objektů (Trkmanka, Stará
Dyje, Dyje)

•

Liniové opatření pro cyklisty v dopravním prostoru,
vjezdové ostrůvky

•

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Dopravní a přestupní terminál Rychnov nad Kněžnou
výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Příjemce
město Rychnov nad
Kněžnou
Místo realizace
Rychnov nad Kněžnou
Alokace EFRR
9 536 811,3 Kč
•

Výstavba zcela nového
•
přestupního terminálu s
vazbou na železniční stanici
•
Rychnov nad Kněžnou
•

Přestupní uzel mezi železniční, autobusovou, pěší,
cyklistickou dopravou a IAD
9 nástupišť, 29 parkovacích míst, 12 míst pro kola,
komunikace pro pěší
Stávající autobusové nádraží leží cca 1 km od železnice,
přesun stávající elektronické informační tabule

Ukončené projekty IROP – SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího
a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby JČK (*3163)
příjemce:
Jihočeský kraj
místo realizace:
České Budějovice
příspěvek EU:
9 133 491,40
datum ukončení:
31. 12. 2017
výzva č.:
27
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SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Komunitní centrum Kyjov
výzva č. 38 ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER

Příjemce
Město Kyjov
Místo realizace
Kyjov

Alokace EFRR
5 946 435,84 CZK

•

Rekonstrukce a bezbariérové
úpravy prostor městské
knihovny v Kyjově pro zázemí
komunitního centra

•

sociální, vzdělávací a kulturní aktivity místní komunity

•

CS - osoby se zrakovým a sluchovým postižením,
osoby na vozíku

•

dvě registrované sociální služby

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podniků

Výstavba psího útulku na území Mikroregionu Rožnovsko
11. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL - SC 2.2

Příjemce

Psí útulek Rožnovsko
s.r.o.
Místo realizace

Rožnov pod
Radhoštěm
Alokace EFRR
4 165 000,00 Kč

Globálním cílem projektu je snižování zaostalosti regionu Rožnovsko v oblasti zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím vybudováním infrastruktury a posílení veřejných služeb
zaměstnanosti jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel.
Předmětem projektu je výstavba útulku pro psi a kočky dle projektové dokumentace zohledňující specifické
nároky zaměstnanců i specifické požadavky na provoz takovéhoto zařízení.

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

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a.s. – část 2
výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Příjemce
Nemocnice Šumperk
a.s.
Místo realizace
Šumperk
Alokace EFRR
23 664 000,0 Kč
•

Předmětem projektu je
nákup magnetické
rezonance na
radiodiagnostické oddělení
v nemocnici Šumperk a.s.

•

Modernizace infrastruktury a rozvoj péče návazné na
superspecializovanou péči v regionu s adekvátním
personálním, věcným a technickým vybavením.

•

Vytvoření moderního zázemí, zjednodušení procesů a
zvýšení bezpečnosti lékařských výkonů, zvýšení komfortu
poskytované péče pro pacienty, zvýšení operativy
invazivních a neinvazivních vyšetření.

Ukončené projekty IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v
Olešnici, k.ú. Olešnice Trhových Svinů (*0612)
příjemce:
Obec Olešnice
místo realizace:
Olešnice
příspěvek EU:
15 764 378,60 Kč
datum ukončení:
24.08.2017
výzva č.: 14
kapacita: z 28 na 46

Projekt reaguje na nedostatečnou kapacitu MŠ v obci Olešnice, která způsobuje, že již v několika předchozích letech
nemohly být přijaty všechny děti. Budova MŠ navíc vykazuje problémy stavebně technického rázu (zatékání, vlhkost,
plísně, nevhodné izolační materiály), které zhoršují podmínky pro pobyt dětí i zaměstnanců ve školce. Řešením tohoto
stavu se ukazuje demolice původní budovy a novostavba nové školky doplněná o úpravu zahrady, sadové výsadby a
instalace herních prvků.

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Energetické úspory bytových domů na ul. Karolíny Světlé
V Havířově - Podlesí
výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Příjemce
Stavební bytové
družstvo Havířov
Místo realizace
Havířov
Alokace EFRR
2 294 643,65Kč
•

Zateplení obvodových
konstrukcí, výměna oken a
vstupních dveří

•

Komplex několika bytových domů s 12 vchody;

•

288 bytů (největší projekt v SC 2.5 z hlediska počtu bytů);

•

Zároveň se zateplením provedeny i další udržovací práce
(nezpůsobilé výdaje)

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka
příjemce:
MĚSTO ÚPICE
místo realizace:
Úpice, okres Trutnov
příspěvek EU:
8 884 083 Kč
datum ukončení:
27. 6. 2018
výzva č.:
13
Cílem projektu bylo zachování a revitalizace nejvýznamnějšího
kulturního dědictví v Úpici. To znamená znovuuvedení jedinečné a
poslední stavby svého druhu Dřevěnky do života posílením kulturněspolečenských vazeb a vytvořením přirozeného kulturního a
historického centra.

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

příjemce:

Informační systém - Vodárenská Svitavy s.r.o. (*5751)
podpůrný informační systém pro provozní i ekonomické agendy
příjemce

Vodárenská Svitavy,
s.r.o.
místo realizace:
Pardubický kraj
příspěvek EU:
1 675 330,45
datum ukončení:
31. 10. 2017
výzva č.:
28

PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní studie veřejného prostranství Luhačovice
výzva č. 9 Územní studie

Příjemce
Město Luhačovice
Místo realizace
Luhačovice
Alokace EFRR
207 551,30 CZK

Veřejná prostranství panelových sídlišť – ul. Masarykova, ul. Družstevní,
ul. Zahradní čtvrť
- organizace dopravy (v klidu), hřiště, setkávání, mobiliář, zeleň, veřejné osvětlení

PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Územní studie veřejného prostranství Luhačovice
výzva č. 9 Územní studie

Příjemce
Město Luhačovice
Místo realizace
Luhačovice
Alokace EFRR
207 551,30 CZK

Děkuji Vám za pozornost

