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IROP – Prioritní osa 1 

• SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 

regionální silniční infrastruktury navazující na síť 

TEN-T 

• Rekonstrukce, modernizace, či výstavba silnic  

• Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných 

úseků silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a 

vybraných úseků silni 

• Doplňkově bude podporováno technické zhodnocení a 

výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejné osvětlení v 

intravilánech obcí, další dopravní stavby na vybraných 

silnicích II. a III. třídy a senzory a aktivní prvky ITS c III. 

třídy 
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IROP – Prioritní osa 1 

• SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy 

• Podrobnosti Ing. Petr Smítal 
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IROP – Prioritní osa 1 

• SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy 

• Podrobnosti Ing. Petr Smítal 

• Terminály  

• Telematika  

• Bezpečnost  

• Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice  

• Cyklodoprava  

– Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně 

upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na 

kterých je vyloučená automobilová doprava. 
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IROP – Prioritní osa 1 

• SPECIFICKÝ CÍL 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení 

a řízení rizik a katastrof 

• Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se 

změnám klimatu a novým rizikům, indikativní alokace 43 % 

• Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace 

• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými 

prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v 

exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám 

klimatu a novým rizikům, indikativní alokace 36 %  

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro 

výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek  
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IROP – Prioritní osa 1 

• Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní 

složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), 

zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost 

základních složek IZS při řešení mimořádných událostí, indikativní 

alokace 21 %  
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IROP – Prioritní osa 2 

• Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi 

– Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  

– Infrastruktura pro sociální služby  

– Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 

začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  

– Sociální bydlení  

– Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj koordinace 

sociálních služeb  
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

• Podrobnosti Vojtěch Miler 
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

• Zvýšení kvality vysoce specializované péče 

• Zvýšení kvality návazné péče 

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče  
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

• Podrobnosti Nela Kalábová 
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Snížení energetické náročnosti 

v sektoru bydlení 

• Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných 

vlastností budov  

• Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody  

• Přechod na šetrné, ekologické zdroje  
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IROP – Prioritní osa 3 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí 

• SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

• Revitalizace souboru vybraných památek  

• Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a 

knihovních fondů a jejich zpřístupnění  
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IROP – Prioritní osa 3 

• SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zvyšování efektivity a 

transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje využití a kvality systémů IKT 

• eGovernment  

• Kybernetická bezpečnost  

• Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura  
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IROP – Prioritní osa 3 

• SPECIFICKÝ CÍL 3.3: Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje 

• Pořízení územních plánů  

• Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní 

rozhodnutí  

• Pořízení územních studií  

– Územní studie zaměřené na veřejná prostranství 

• Územní studie zaměřené na řešení krajiny ve vazbě na 

síť TEN-G (zelená infrastruktura), Strategii EU pro 

přizpůsobení se změně klimatu (Adaptační strategie 

EU), protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o 

krajině 
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IROP – Prioritní osa 4 

• Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 
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