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Program:

1) Základní informace o přípravě IROP v programovém období 2021 – 2027.

2) Témata IROP v období 2021 – 2027 podporovaná přes MAS.

3) Odlišnosti nového IROP oproti programovému období 2014 – 2020.

4) Shrnutí zjištění ze sběru projektových záměrů do nového IROP.

5) Informace o výzvě č. 21 MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní

infrastruktury VI (poslední výzva MAS v programovém období 2014 – 2020).

6) Dotazy.



IROP 2021 - 2027

• Návaznost na IROP 2014 – 2021 (evoluce, nikoliv revoluce).

• Zveřejněn návrh Programového dokumentu IROP (verze z 20. 8. 2021) a prezentace 

z roadshow IROP. 

• V IROP vyčleněno 30 % alokace pro ITI a CLLD. Z celého IROP má CLLD vyčleněno 

7,22% alokace. 

• 70 % alokace celého IROP musí jít na cílů EU, kterou souvisejí s inteligentnější a 

zelenější Evropou. 



IROP 2021 - 2027

• Pokračuje MS2014+, ale bude nová verze.

• Způsobilost výdajů od 1. 1. 2021.

• Projekt nesmí být dokončen před podáním žádosti o podporu.

• Zachování stávající struktury: MMR, CRR, ITI, MAS apod.

• Míra podpory pro projekty z Karlovarského kraje 85 % ve velkém IROP a v ITI 

Karlovy Vary, pravděpodobně 95 % pro CLLD.

• Projekty lze již nyní konzultovat pomocí konzultační linky CRR.

• První výzvy velkého IROP začátkem roku 2022.







IROP 2021 - 2027

• Územní dimenze:

• Tzv. výzvy velkého IROP.

• Integrované nástroje (CLLD MAS a ITI Karlovy Vary).

• KPSV (koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení): infrastruktura ZŠ, 

infrastruktura sociálních služeb, sociální bydlení. 

• RAP (regionální akční plán): silnice II. třídy, střední školství, zdravotnická 

záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb.





IROP 2021 – 2027 témata programového dokumentu

eGovernment a kybernetická bezpečnost

Silnice II. Třídy

Čistá a aktivní mobilita

Revitalizace měst a obcí

Integrovaný záchranný systém

Vzdělávací infrastruktura

Sociální infrastruktura

Infrastruktura ve zdravotnictví

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)



IROP 2021 – 2027 CLLD MAS Sokolovsko



Témata v IROP 2021 – 2027 podporovaná přes MAS

• Bezpečná doprava

• Cyklodoprava

• Veřejná prostranství

• JSDH II, III a V

• Infrastruktura MŠ 

• Infrastruktura ZŠ

• Infrastruktura sociálních služeb

• Revitalizace kulturních památek

• Městská a obecní muzea

• Obecní profesionální knihovny

• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu



Bezpečná doprava CLLD IROP 2021 - 2027
• výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase

nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
• zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami

komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících
dopravu v nehodových lokalitách;

• doplňková aktivita: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy
nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace,
rekonstrukce místních komunikací.

• Pozor na: intenzitu dopravy: bude stanovena na rozdíl od
stávajícího CLLD 2014 – 2020. hodnota bude muset vycházet z
celostátního sčítání dopravy, resp. z vlastního sčítání v souladu s TP
189 (s největší pravděpodobností už nebude umožněn „jiný
ověřitelný způsob“ pro zjištění hodnoty intenzity dopravy, jako
tomu bylo v dosavadních výzvách pro CLLD).

Chodník v Chranišově podél 
silnice Chodov – Nové Sedlo 



Cyklodoprava CLLD IROP 2021 - 2027
• výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do

zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně
doprovodné infrastruktury;

• realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou
intenzitou dopravy.

• Pozor: cyklostezka x cyklotrasa.

Cyklostezka Kraslice - Hraničná



Veřejná prostranství CLLD IROP 2021 - 2027
Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury 
měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště):
• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i

zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území
nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;

• revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství; 
• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch. 

• Pozor: musí to být veřejně přístupné prostranství, lze i ohraničené (např. hřbitov), hřiště jdou také.
• Nutno zastřešit dokumentem, který byl veřejně projednán (podmínky přesně nevíme).
• Dokument: architektonická soutěž, studie veřejného prostranství apod. (podmínky přesně nevíme).
• Nutno hospodaření s vodou (modro zelená infrastruktura): 

• Např. aby dešťová voda neutíkala do kanalizace.
• Např. vodní prvky, smart a zelené prvky.
• Spolupráce IROP s AOPK, kontroly na místě ze strany AOPK.
• Rozhraní IROP x OPŽP: zde komplexní projekty, nikoliv samostatná výsadba stromů.



Zdroj: Roadshow 
IROP Plzeň 9. 9. 2021



Zdroj: Roadshow 
IROP Plzeň 9. 9. 2021



Zdroj: Roadshow 
IROP Plzeň 9. 9. 2021



Hasiči CLLD IROP 2021 - 2027
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V: 
• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární

ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

• Nutno doložit souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR.

Hasičská zbrojnice Horní Slavkov

CAS Březová



Hasiči CLLD IROP 2021 - 2027
Seznam pro MAS Sokolovsko:

JPO II:
Březová
Horní Slavkov
Chodov
Kraslice
Kynšperk nad Ohří
Rotava

JPO III:
Bukovany
Habartov
Krajková
Loket
Oloví
Vintířov

JPO V:
Bublava
Jenišov
Jindřichovice
Kaceřov
Královské Poříčí
Krásno
Lomnice
Mírová 
Šindelová

Bez jednotky:
Dasnice
Dolní Nivy
Dolní Rychnov
Hory
Chlum Svaté Maří
Josefov
Libavské Údolí
Nové Sedlo
Nová Ves
Přebuz
Rovná
Staré Sedlo
Stříbrná 
Svatava
Šabina
Citace



MŠ CLLD IROP 2021 - 2027
• navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními

vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky
identifikovány krajskou hygienickou stanicí;

• navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle).

• Nutno soulad s MAP (záměr ve strategickém rámci).
• Tzv. velký IROP: seznam území ORP, kde je potřeba navyšovat kapacity MŠ.
• V CLLD bude pravděpodobně demografická potřebnost zdůvodňována odlišně.

Nový pavilon MŠ Habartov



ZŠ CLLD IROP 2021 - 2027
• podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické

vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
• budování vnitřní konektivity škol;
• vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
• budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání

ve školách (např. kabinety);
• vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např.

veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po
vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

• budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
• rekonstrukce učeben neúplných škol;
• doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy.



ZŠ CLLD IROP 2021 - 2027
• Zázemí pro komunitní aktivity v projektech velkého IROPu jen jako doplňková aktivita. V projektech

CLLD to vypadá na možnost samostatné aktivity.
• Záměr musí být v MAP (strategický rámec).

ZŠ Březová: dílny, kuchyňka



Sociální služby CLLD IROP 2021 - 2027

• Infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách.

• Pouze sociální služby dle zákona, nebudou omezené cílové skupiny jako v IROP 2014 – 2021.

• Pořízení automobilu pro terénní služby: asi jen hybridní nebo elektrické auto.

• Projekt pobytové sociální služby musí být v souladu s materiálně technickými standardy MPSV.

Sokolov nízkoprahové denní centrum Nová Ves Centrum Rožec Rotava automobil pro pečovatelskou službu



Kulturní památky CLLD IROP 2021 - 2027
• revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační

centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních

fondů;

• doplňková aktivita: parkoviště u památek.

• Památka musí být zpřístupněna veřejnosti.

• Národní kulturní památky a UNESCO přes velký IROP nebo ITI.

• V IROP CLLD kulturní památky. Památky místního významu budou v CLLD SZP.

Chlum Svaté Maří: jako 
národní kulturní památka 
podpořeno z IROP CLLD i 
velkého IROP 2014 – 2021.

Nová Ves: kostel, 
kulturní památka, 
revitalizace kostela je 
možným typem projektu 
IROP 2021 – 2027 (zdroj 
fotografie: web obce)



Muzea CLLD IROP 2021 - 2027

• Městská a obecní muzea: revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická 

centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a 

dokumentace muzejních sbírek. 

Muzeum a knihovna Habartov. 
Zdroj fotografie: web města Habartov



Knihovny CLLD IROP 2021 - 2027
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
• výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační 

software, technické vybavení knihoven. 

• Bude seznam profesionálních obecních knihoven.
• Tzv. velký IROP: knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny v obcích do 10 tis. 

obyvatel, knihovny se specializovaným fondem.

Předběžný seznam profesionálních knihoven 
MAS Sokolovsko:
Chodov, Nové Sedlo, Horní Slavkov, Rotava, 
Loket, Kynšperk nad Ohří, Kraslice, Habartov, 
Březová, Královské Poříčí, Lomnice, Sokolov



Cestovní ruch CLLD IROP 2021 - 2027
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště,

sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
• propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

• Téma je složité z hlediska veřejné podpory, je možné, že bude v režimu de-minimis.
• Projekt nelze realizovat v 1. zóně CHKO.



Odlišnosti CLLD IROP 2014+ a 2021+

• Některá nová témata (cestovní ruch, veřejná prostranství, knihovny, muzea, 

kulturní památky).

• Nutnost splnění specifických podmínek, např. modrozelená u veřejných 

prostranství.

• Na MAS zřejmě jen projektový záměr. Až po hodnocení a výběru záměrů ze 

strany orgánů MAS podá žadatel plnou žádost o podporu přes MS2014+.

• Výzvy velkého IROP pravděpodobně průběžné, nikoliv kolové. Nebude věcné 

hodnocení, výsledek má být do 3 měsíců od podání žádosti o podporu. V MAS 

asi zachováno věcné hodnocení a kolové výzvy.



IROP srovnání témat 2014 – 2020 a 2021 - 2027

Nová témata v IROP

• Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

• Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

• Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

• Širší možnosti pro CLLD

Co v IROP nebude

• Zateplování bytových domů (MŽP – Nová Zelená úsporám)

• Územní plánování (národní dotace + OPŽP)

• Komunitní centra (Společná zemědělská politika)

• Sociální podnikání (OPZ+)

• Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)



Souhrn zjištění ze sběru záměrů CLLD IROP 2021+

bezpečná 
doprava 

cyklodoprava  

veřejná 
prostranství 

hasiči 

vzdělávání  

sociální infrastr. 

památky 

muzea

knihovny  
cest. ruch 

Nástřel rozložení alokací opatření IROP dle projektových záměrů



Souhrn zjištění ze sběru záměrů CLLD IROP 2021+





IROP 2021 – 2027 CLLD MAS Sokolovsko

Prioritizace témat???



Výzva č. 21 CLLD IROP (poslední výzva 2014+)

• Zaměření: bezpečná doprava.

• Žadatel se řídí nadřazenou výzvou č. 53 (specifická pravidla) a výzvou MAS.

• Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2021.

• Ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 12. 2021.

• Alokace výzvy: 4 216 378,24 Kč.

• Realizace projektu max. do 30. 6. 2023.

• Podmínka FNaP: jeden žadatel = jedna žádost o podporu.

• Harmonogram: leden 2022 FNaP, únor 2022 věcné hodnocení, březen 2022 

předání na CRR na ZoZ.



Výzva č. 21 CLLD IROP (poslední výzva 2014+)
Hlavní podporované aktivity 
• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků 

a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné 
dopravy, 

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 
komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, 

• realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření 
realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), 

• je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, 
bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy. 



Výzva č. 21 CLLD IROP (poslední výzva 2014+)
Vedlejší podporované aktivity: 
• realizace stavbou vyvolaných investic, 
• zpracování projektových dokumentací, 
• výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 
• provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 
• vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu, 
• povinná publicita. 

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s 
přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového 
vedení nebo šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav 
mostních objektů. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 
15). 



Výzva č. 21 CLLD IROP – FNaP na co pozor

• Soulad projektu se SCLLD MAS Sokolovsko: nenapravitelné kritérium.

• Popsat dopad projektu na cílové skupiny.

• Popsat finanční, provozní a administrativní zajištění realizace a udržitelnosti.

• Soulad s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020: konkrétní vazba na minimálně 

jedno opatření definované v podkapitolách 4.2.5, 4.2.6 nebo 4.6.

• Popsat příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 

prostředí.

• Popsat příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy.

• Vyplnit kartu souladu s principy udržitelné mobility dle vzoru.





Výzva č. 21 CLLD IROP – věcné hodnocení

1) Finanční připravenost: 0 nebo 10 bodů 

Žadatel prokázal finanční připravenost projektu, tj. doložil, že je schopen 

předfinancovat projekt. Je nutno doložit jednu z možností: úvěrový příslib, souhlas 

zřizovatele v případě příspěvkové organizace, výpis z účtu s dostatečným zůstatkem, 

rozhodnutí zastupitelstva nebo rady města o předfinancování projektu.

2) Připravenost zadávacích a výběrových řízení: 0 nebo 20 bodů 

V rámci projektu byla ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity 

projektu, tj. dle charakteru projektu byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílu 

na stavební práce.



Výzva č. 21 CLLD IROP – věcné hodnocení
3) Spolupráce: 0, 5 nebo 10 bodů 
Dokládá se partnerskými smlouvami o spolupráci. Ze smluv je patrný konkrétní 
obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace 
projektu a v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o 
podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy mezi žadatelem a dalším 
subjektem. Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerské smlouvy s ekonomicky 
přímo propojenou osobou. Dvě a více smluv – 10 bodů, jedna smlouva – 5 bodů, 
bez uznatelného partnerství – 0 bodů.
4) Počet obyvatel/města, ve které se daný projekt realizuje (0, 2, 4, 6, 8 nebo 10 
bodů). 
5) Dopad projektu na území více obcí MAS Sokolovsko: 0, 5 nebo 10 bodů 
Dopad na území 5 a více obcí – 10 bodů, dopad na území 2 až 4 obcí – 5 bodů, 
dopad na území pouze jedné obce – 0 bodů.



Výzva č. 21 CLLD IROP – věcné hodnocení
6) Finanční náročnost projektu: 0, 5 nebo 15 bodů: 
a. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu více než 2.108.188 

Kč až do 4.216.378,24 Kč. (0 bodů) 
b. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 1.000.000,01 Kč až 

2.108.188 Kč. (8 bodů) 
c. c. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je max. 1.000.000 Kč. (15 

bodů)
7) Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu: 0, 8 
nebo 15 bodů:
Projekt je přímo uveden (8 bodů bodů, když rámcově vychází) v návrhové části 
strategického rozvojového dokumentu obce (či mikroregionu) nebo v krátkodobém 
akčním plánu (investičním plánu) vycházejícím a navazujícím na příslušný 
strategický dokument rozvoje obce (či mikroregionu). Dokument musí být schválený 
před 30. 9. 2021.



Výzva č. 21 CLLD IROP – věcné hodnocení
8) Mobiliář a zeleň: 0, 5 nebo 10 bodů 
Součástí projektu jsou výdaje na mobiliář, např. lavičky, venkovní přístřešky, a na 
venkovní zeleň – 10 bodů. Součástí projektu je jen mobiliář nebo jen zeleň – 5 
bodů. Výdaje na mobiliář a zeleň mohou být způsobilé i nezpůsobilé v rámci 
rozpočtu.



Kontakt:

Ing. Markéta Hendrichová

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

604 170 443

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/

Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315
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