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eGOVERNMENT A 
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

 Žadatelé – obce a jimi zřizované organizace a 
selektivně i NNO zakládané subjekty veřejné 
správy, dále spolky a ústavy 

 

 Elektronizace vybraných služeb veřejné 
správy; 

 automatizace zpracování digitálních dat; 

 centralizace, standardizace a sdílení 
elektronických služeb veřejné správy; 

 transakční portálová řešení s využitím 
zaručené elektronické identity; 

 rozšíření propojeného datového fondu aj. 

 

K projektovému záměru je vždy nutné doložit 
souhlasné stanovisko hlavního architekta 
eGovernmentu. 

 

REVITALIZACE MĚST A OBCÍ 

 Žadatelé – obce a organizace jimi zřizované či 
zakládané, církve a církevní organizace aj. 

 

Podporovanými aktivitami jsou ucelené projekty 
úprav veřejných prostranství zaměřené především 
na zelenou infrastrukturu, veřejnou a technickou 
infrastrukturu a související opatření nezbytná pro 
rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb 
měst a obcí. Realizace však musí být spojena 

s architektonickou soutěží, územní studie 
veřejného prostranství či diskuzí s veřejností, a to 
vždy podle povahy samotného projektu. 

VZDĚLÁVACÍ 
INFRASTRUKTURA 

 Žadatelé – obce a organizace jimi zřizované či 
zakládané, školy a subjekty zapsané v Rejstříku 
škol a školských zařízení, DSO, NNO, církve a 
církevní organizace aj. 

 

 Mateřské školy: 

o navýšení kapacit; 

o úpravy ke zvýšení kvality 
vzdělávání a prostředí zařízení jako 
reakce na zjištění KHS 

 

 Základní školy: 

o výstavba, modernizace a vybavení 
odborných učeben (přírodní vědy, 
cizí jazyky, IT, polytechnické 
vzdělávání a CŽV); 

o vnitřní konektivita škol; 

o budování zázemí pro školní 
družiny a kluby; 

o doprovodné aktivity ve formě 
vybudování zázemí pro komunitní 
aktivity vedoucí k sociální inkluzi, 
zázemí pro pedagogické 
pracovníky (např. kabinety) či 
zázemí pro poradenská pracoviště 
(klidové zóny, reedukační učebny). 

IROP 2021 – 2027, NA CO SE PŘIPRAVIT? 
Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 se již nezadržitelně blíží. Programový dokument byl Vládou 
České republiky schválen v listopadu loňského roku, v současnosti probíhá schvalovací proces na půdě Evropské 
komise a první výzvy lze očekávat na přelomu jara a léta letošního roku. Nový IROP však s sebou přináší několik 
novinek, na které je vhodné se připravit a již nyní začít s přípravou projektových záměrů. 

Přinášíme přehled tematických oblastí IROP 2, na které se můžete už nyní začít připravovat: 
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 Střední školy, VOŠ a konzervatoře: 

o výstavba, modernizace a vybavení 
odborných učeben (přírodní vědy, 
cizí jazyky, IT, polytechnické 
vzdělávání a CŽV); 

o vnitřní konektivita škol; 

o budování zázemí pro školní kluby 
žáků nižšího stupně víceletých 
gymnázií; 

o zázemí pro pedagogické 
pracovníky (např. kabinety); 

o vybudování zázemí pro komunitní 
aktivity vedoucí k sociální inkluzi. 

 

 Zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání: 

o výstavba, modernizace a vybavení 
odborných prostor ve vazbě na 
přírodní vědy, cizí jazyky, IT či 
polytechnické vzdělávání 
v zařízeních pro zájmové a 
neformální vzdělávání a 
celoživotní učení. 

 

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 

 Žadatelé: 

o Sociální bydlení – obce a jimi 
zřizované či zakládané organizace, 
církve a církevní organizace. 

o Infrastruktura/deinstitucionalizace 
sociálních  služeb - obce a jimi 
zřizované či zakládané organizace, 
DSO, NNO, církve a církevní 
organizace. 

 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby se zvýšenou energetickou 
účinností včetně nákupu automobilů: 

o sociální služby podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 Deinstitucionalizace sociálních služeb: 

o pro osoby se zdravotním a 
mentálním postižením a pro 
seniory. 

 

 Sociální bydlení: 

o pořízení a adaptace bytů, bytových 
domů a nebytových prostor pro 
potřeby sociálního bydlení a 
pořízení nezbytného základního 
vybavení. 

 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ A 
CESTOVNÍ RUCH 

 Žadatelé: 

o Památky – vlastníci a subjekty 
s právem hospodaření. 

o Muzea a knihovny - obce a jimi 
zřizované či zakládané organizace. 

o Veřejná infrastruktura cestovního 
ruchu - obce a jimi zřizované či 
zakládané organizace, DSO, NNO 
s činností v cestovním ruchu 
alespoň 2 roky, církve a církevní 
organizace 

 

 Veřejná infrastruktura udržitelného 
cestovního ruchu 

o výstavba a rekonstrukce TIC; 

o budování turistických tras a 
naučných stezek, revitalizace 
značení; 

o budování a revitalizace 
doprovodné infrastruktury 
(odpočívadla, parkoviště, sociální 



 

www.cep-rra.cz 

info@cep-rra.cz 

+420 499 420 408  

Dotační zpravodaj pro OBCE | 02/2022 

zařízení a veřejná infrastruktura 
pro vodáckou a vodní turistiku. 

 

 Revitalizace a vybavení pro činnost 
památek: 

o revitalizace památek, restaurování 
a vybavení pro vybavení pro 
restaurování a konzervaci; 

o ochrana a zabezpečení památek; 

o expozice, depozitáře; 

o technické a technologické zázemí; 

o návštěvnická a edukační centra; 

o evidence a dokumentace 
mobiliárních fondů včetně zařízení 
pro digitalizaci a aplikační SW; 

o parky u NKP a památek UNESCO 
nebo z Indikativního seznamu 
UNESCO; 

o doprovodná aktivita – parkoviště. 

 

 Revitalizace, odborná infrastruktura a 
vybavení pro činnost muzeí a knihoven: 

o revitalizace muzeí a knihoven 
včetně nové výstavby; 

o restaurování sbírek muzejní 
povahy a knihovních fondů, 
vybavení pro konzervaci a 
restaurování; 

o ochrana muzejních sbírek a 
knihovních fondů; 

o expozice, depozitáře; 

o návštěvnická a edukační centra; 

o technické zázemí a technické 
vybavení knihoven; 

o evidence a dokumentace sbírek 
muzejní povahy a knihovních 
fondů, včetně zařízení pro 
digitalizaci a aplikační SW. 

 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ 
ROZVOJ (CLLD) 

 Žadatelé – subjekty, které realizují projekty 
v souladu se schválenými strategiemi CLLD 
podle jednotlivých území MAS 

 

 Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu: 

o výstavba či rekonstrukce 
chodníků; 

o stavební úpravy komunikací pro 
pěší a cyklisty, instalace 
zklidňujících prvků dopravy; 

o doprovodná aktivita – stavební 
úpravy pozemní komunikace, 
rekonstrukce MK pro zvýšení 
bezpečnosti. 

 

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 

o výstavba a rekonstrukce 
cyklostezek včetně doprovodné 
infrastruktury. 

 

 Zelená infrastruktura ve veřejném 
prostranství: 

o ucelené projekty veřejných 
prostranství zaměřené na zelenou 
infrastrukturu, veřejnou a 
technickou infrastrukturu a 
související opatření nezbytná pro 
rozvoj a zlepšení kvality 
ekosystémových služeb měst a 
obcí. Realizace však musí být 
spojena; 

o revitalizace a modernizace 
stávajících veřejných prostranství 
a nevyužívaných ploch. 
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 Podpora JSDH kategorie JPO II, III a V: 

o výstavba rekonstrukce požárních 
zbrojnic; 

o pořízení požární techniky, věcných 
prostředků požární ochrany; 

o vybudování a revitalizace umělých 
zdrojů požární vody v obcích. 

 

 Infrastruktura MŠ a dětských skupin: 

o navyšování kapacit MŠ a zvyšování 
kvality výuky jako reakce na 
zjištění KHS; 

o navyšování kapacit a vznik nových 
dětských skupin. 

 

 Infrastruktura základních škol: 

o výstavba, modernizace a vybavení 
odborných učeben (přírodní vědy, 
cizí jazyky, IT, polytechnické 
vzdělávání); 

o vnitřní konektivita škol; 

o zázemí pro školní družiny a kluby; 

o rekonstrukce učeben neúplných 
škol; 

o doprovodné aktivity – zázemí pro 
pedagogické pracovníky, zázemí 
pro komunitní aktivity vedoucí 
k sociální inkluzi, zázemí pro 
poradenská pracoviště a 
doprovodná infrastruktura zázemí 
školy. 

 

 Revitalizace kulturních památek: 

o revitalizace kulturních památek, 
expozice, depozitáře, technické 
zázemí, návštěvnická a edukační 
centra, evidence a dokumentace 
mobiliárních fondů, restaurování a 
vybavení pro restaurování a 
konzervaci; 

o doprovodná aktivita – parkoviště. 

 

 Revitalizace a vybavení městských a 
obecních muzeí: 

o revitalizace muzeí, expozice, 
depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická a edukační centra, 
evidence a dokumentace 
muzejních sbírek, restaurování a 
vybavení pro restaurování a 
konzervaci. 

 

 Rekonstrukce a vybavení obecních 
profesionálních knihoven: 

o výstavba a rekonstrukce knihoven, 
návštěvnické a technické zázemí, 
technické vybavení knihoven, 
zařízení pro digitalizaci a aplikační 
SW. 

 

 Veřejná infrastruktura udržitelného 
cestovního ruchu: 

o výstavba a rekonstrukce TIC; 

o budování turistických tras a 
revitalizace značení; 

o budování a revitalizace 
doprovodné infrastruktury 
(odpočívadla, parkoviště, sociální 
zařízení a veřejná infrastruktura 
pro vodáckou a vodní turistiku; 

o Propojená a otevřená řešení 
návštěvnického provozu a 
navigačních systémů měst a obcí. 

 

 Infrastruktura pro sociální služby 

 

ČISTÁ A AKTIVNÍ MOBILITA 

 Žadatelé – obce, DSO a jimi zřizované či 
zakládané organizace 

 

 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 
veřejnou dopravu 
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o nákup bezemisních vozidel 
(silničních či drážních) na vodík či 
elektřinu 

o nákup silničních nízkoemisních 
vozidel na biometan; 

o související plnící a dobíjející 
stanice. 

 

 Telematika pro veřejnou dopravu: 

o zavedení i modernizace 
informačních, monitorovacích, 
řídících preferenčních a 
kooperativních systému pro 
veřejnou dopravu; 

o zavedení či modernizace 
platebních a odbavovacích 
systémů ve veřejné dopravě; 

o zavedení systémů pro autonomní 
mobilitu a služby inteligentní 
mobility založené na veřejné 
dopravě. 

 

 Multimodální osobní doprava: 

o výstavba a modernizace 
přestupních terminálů veřejné 
dopravy; 

o výstavba a modernizace 
parkovacích systémů pro přestup 
na veřejnou dopravu (P+R, K+R a 
B+R); 

o zvyšování kapacit veřejné dopravy 
úpravami silnic a místních 
komunikací. 

 

 Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu: 

o výstavba či rekonstrukce 
chodníků; 

o stavební úpravy komunikací pro 
pěší a cyklisty, instalace 
zklidňujících prvků dopravy; 

o doprovodná aktivita – stavební 
úpravy pozemní komunikace pro 

zvýšení bezpečnosti nemotorové 
dopravy. 

 

 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 

o výstavba a rekonstrukce 
cyklostezek včetně doprovodné 
infrastruktury. 

o výstavba, modernizace a 
rekonstrukce vyhrazených 
komunikací pro cyklisty na 
hlavních trasách cyklistické 
dopravy v ČR včetně doprovodné 
infrastruktury. 

 

 

 

 

jeho 

 

ZKONZULTUJTE S NÁMI SVÉ ZÁMĚRY: 
 

1. ZHODNOSTÍME RELEVANTNOST 
ZÁMĚRU S KONKRÉTNÍM 
PROGRAMEM 
 

2. POSKYTNEME NÁVOD PRO 
NEZBYTNOU PŘIPRAVENOST  

… VČASNÁ PŘIPRAVENOST PODKLADŮ PRO 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU   
 

3. VŠECHNY VÝZVY IROP BUDOU 
VYHLÁŠENY DO KONCE ROKU 2022 

…. ZÍSKEJTE NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ A 
ZKONZULTUJTE S NÁMI SVŮJ ZÁMĚR VČAS 
 
 NA ODKAZE ZDE, NEBO 
 
 FORMOU ONLINE SETKÁNÍ PO 

DOMLUVĚ TERMÍNU NA INFO@CEP-
RRA.CZ  

 
 

Těšíme se na spolupráci! 
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