
Témata IROP MAS Sokolovsko v 
programovém období 2021 - 2027

Datum a místo: 19. 4. 2022, Josefov

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová

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



Program:

1) Aktuální informace k IROP v programovém období 2021 – 2027

2) Přehled témat CLLD IROP v období 2021 – 2027 (předběžné podmínky a

omezení, na co si dát pozor, diskuze ke stavu připravenosti projektů)

3) Diskuze



IROP 2021 - 2027

• Zveřejněn návrh Programového dokumentu IROP (verze k 18. 1. 2022). 

• Dotazy pomocí konzultačního servisu CRR.

• Zveřejněna Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (verze k 1. 4. 2022).

• Pokračuje MS2014+, ale bude nová verze MS2021+.

• 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, pro CLLD 95 %.

• Velký IROP bude mít průběžné výzvy.



IROP 2021 – 2027 – přehled odkazů
➢ web IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

➢ konzultační servis CRR: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

➢ seminář pro MAS: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/akce-a-
vyzvy-ro-irop/seminar-ro-irop-pro-mas-k-pr-irop-2021-2027

➢ web MAS Sokolovsko: http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/

➢ IROP TOUR: https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/akce-a-vyzvy-ro-irop/seminar-ro-irop-pro-mas-k-pr-irop-2021-2027
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/




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.



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



Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

– 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;

– doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy 

nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, 

rekonstrukce místních komunikací.



Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):

✓ Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito (v žádosti o 

podporu je zpracován plán opětovného využití odpadu).

✓ Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení 

pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena pozemní komunikace s intenzitou 

motorové dopravy přesahující 500 vozidel za den.

Diskuze…



Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

– 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.



Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):
✓ Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně použito (v žádosti o 

podporu je zpracován plán opětovného využití odpadu).

✓ Vyhrazená komunikace pro cyklisty, která je předmětem projektu:
svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy vyšší než 1500
vozidel/den,
nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 250 obsazenými
pracovními místy,
nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 2000 obyvateli,
nebo se přímo napojuje alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty.

✓ Projektem realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci pro cyklisty s
vysokou intenzitou dopravy je dotčena stávající vyhrazená komunikace pro cyklisty s intenzitou
cyklistické dopravy přesahující 220 cyklistů v běžný pracovní den.

Diskuze…



Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

– 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.



Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství obcí a měst

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):
✓ Pro řešené území je zpracován alespoň jeden z následujících dokumentů:

o územní studie veřejného prostranství registrovaná v Evidenci územně plánovací činnosti (EÚPČ);
o regulační plán;
o architektonická nebo urbanistická soutěž uspořádaná v souladu se soutěžním řádem České komory

architektů (ČKA)
a realizace projektu je plánována v řešeném území v souladu s daným dokumentem.

➢ Projekt vznikl na základě participace s občany.

➢ Projekt řeší problematiku hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím zasakování nebo retencí a regulací
odtoku v dešťové kanalizaci. Srážková voda z řešeného území realizace projektu není svedena do jednotné
stokové sítě.

➢ Dopravní infrastruktura, s výjimkou vyhrazených komunikací pro pěší, na kterou jsou vyčleněny způsobilé
výdaje projektu, zaujímá maximálně 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace
projektu.

Diskuze…



Podpora JSDH 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.



Podpora JSDH II, III a V

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):
Požární stanice/zbrojnice
o Norma ČSN 73 5710

Materiálně technické vybavení
o Existence normativu
o např. cisterna na pitnou vodu, osvětlovací souprava, ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany

(souprava 3 až 6 ks), Souprava prostředků pro odstraňování spadlých stromů (motorová pila, kladkostroj,
výsuvné žebříky, lana apod.) ponorné čerpadlo apod.

Umělé zdroje požární vody
o Norma ČSN 75 2411
o Umělý zdroj je ve vlastnictví obce/města

Diskuze…



Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

– 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.



Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):
✓ Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity dětské skupiny minimálně o 10 míst nebo je

předmětem realizace projektu vznik nové dětské skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.
✓ Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy minimálně o 10 míst nebo je

předmětem realizace projektu vznik nové mateřské školy s kapacitou minimálně 13 míst.
✓ U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je 15 - 30 % nově vzniklé

kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
✓ U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé

kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
✓ Učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinety, šatny a hygienická zařízení

podpořené z IROP jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění
volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

✓ Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o
podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty.

✓ Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení,
je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně
před podáním žádosti o podporu.

Diskuze…



Infrastruktura základních škol

– podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;

– budování vnitřní konektivity škol;

– budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných 

služeb;

– rekonstrukce učeben neúplných škol;

– doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; 

zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(např. klidové zóny, reedukační

učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání 

ve školách (např. kabinety); 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.



Infrastruktura základních škol

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):

✓ Projekt zaměřený na rekonstrukci učeben neúplných škol je realizován v neúplné škole.

✓ Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o

podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty.

✓ Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení,

je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně

před podáním žádosti o podporu.

✓ Učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, družiny, školní

kluby a zázemí pro komunitní aktivity podpořené z IROP jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem

je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor

podpořených z IROP.

Diskuze…



Infrastruktura pro sociální služby

– infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních

službách

Z Národního plánu obnovy (NPO) bude podpořeno a zároveň nelze podpořit z IROP: 

týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro 

seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení.



Infrastruktura sociálních služeb

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):

✓ K projektu bylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal Strategický plán

sociálního začleňování nebo Plán sociálního začleňování nebo komunitní plán nebo

krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb;

v případě sociálních služeb nadregionálního nebo celostátního charakteru, které jsou

financovány podle § 104, odst. 3, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), bylo doloženo

souhlasné stanovisko s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025.

Diskuze…



Revitalizace kulturních památek

– revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, 

návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci 

a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná 

část projektu: parkoviště u památek.

Diskuze…



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

Diskuze…



Revitalizace a vybavení obecních profesionálních knihoven
– výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, 
zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

Diskuze…



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.



Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Návrh kritérií ze strany ŘO IROP (pracovní neschválená verze):

✓ Výstupy projektu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích jsou pouze doplňkově zaměřeny

na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území.

✓ Parkoviště u destinace cestovního ruchu je navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu nebo

existující naučnou stezku.

✓ Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu.

✓ Projekt zajišťuje v rámci terénních dispozic a dalších podmínek přístupnost návštěvnické infrastruktury pro co

nejširší skupiny obyvatel.

✓ V případě vybudování/vyznačení nových značených turistických tras a přetrasování značených turistických tras

spolupracuje žadatel s Klubem českých turistů.

Diskuze…



Kontakt:

Ing. Markéta Hendrichová

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

604 170 443

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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