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IROP – Prioritní osy

• Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony

• Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných 

služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů 

• Prioritní osa 3: Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí 

• Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní 

rozvoj 

• Prioritní osa 5: Technická pomoc 
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IROP – Prioritní osa 2

• zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů

• podpora základního faktoru 

konkurenceschopnosti regionů, kterým jsou lidé

• Specifické cíle 2.1, 2.2 a 2.3 jsou 

komplementární s podporami ESF z 

Operačního programu Zaměstnanost a 

specifický cíl 2.4 s podporou ESF z Operačního 

programu Věda, výzkum a vzdělávání
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb vedoucí k sociální inkluzi
• Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, 

regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 

podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a 

rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

• Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.1 budou 

zaměřeny na projekty realizované na území SP ORP, kde se nacházejí sociálně 

vyloučené lokality (studie sociálně vyloučené lokality v ČR) 

• Typy příjemců – sociální služby 

• - NNO; organizační složky státu; organizace zřizované nebo zakládané 

kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; DSO; organizace 

zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní 

organizace 

• Typy příjemců – sociální bydlení 

• - obce; NNO; církve; církevní organizace 
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb vedoucí k sociální inkluzi

TYPY PROJEKTŮ:

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

• transformuje institucionální péče v péči komunitní

• podpora výstavby, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro 

poskytování komunitní péče (včetně pobytových zařízení) - domov se 

zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením 

• nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů (běžná 

domácnost s ložnicemi, kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, 

toaletou, koupelnou a nezbytným technickým zázemím + prostor pro 

pracovníky zajišťující péči

• rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny (nácvik dovedností jejích 

uživatelů a získávání zkušeností s povinnostmi mimo domácnost) – několik 

provozů zaměřených na různé činnosti
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb vedoucí k sociální inkluzi

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

• nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které zkvalitní poskytování 

sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících 

služeb sociální práce s cílovými skupinami 

• vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením pro práci v obtížně 

dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně 

sociální pomoci ve vyloučených lokalitách

• ambulantní sociální služby - rekonstrukci a vybavení stávající služby v 

nevyhovujícím prostoru, objektu (jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo 

zřízení kontaktního centra) 

• Podpora pobytových sociálních služeb – přestavba azylových domů, které 

společně obývají různé cílové skupiny nebo vysoká koncentrace osob nebo těch, 

které koncentrují vysoký počet osob. Rekonstrukce a úprava menšího domu na 

azylový dům pro rodiče s dětmi 
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb vedoucí k sociální inkluzi

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem 

sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

• stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání 

členů komunit ohrožených sociálním vyloučením

Sociální bydlení 

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 

sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Doplňková aktivita 

• zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště 

a parky do realizovaných projektů. 
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 
• Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.1 budou 

zaměřeny na projekty realizované na území SP ORP, kde se nacházejí 

sociálně vyloučené lokality (studie sociálně vyloučené lokality v ČR) 

• Typy příjemců – sociální služby 

• - OSVČ; malé a střední podniky; obce; kraje; organizace zřizované nebo 

zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dso; 

organizace zřizované nebo zakládané DSO; NNO; církve; církevní 

organizace 
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IROP – Prioritní osa 2 

• SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 
TYPY PROJEKTŮ:

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

• nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 

podmínky pro sociální podnikání (vhodně kombinovat s neinvest. 

aktivitami OPZ) = aktivity, které umožní sociálně vyloučeným 

osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh 

práce a do podnikatelského prostředí 

• Varianty: vznik nového sociálního podniku, rozšíření kapacity 

podniku, aktivity OSVČ v sociálním podnikání 

• SP = sociální, ekonomický (zisk přednostně k rozvoji podniku), 

environmentální a místní prospěch
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

• Aktivity pro vysoce specializovanou péči 

• Aktivity pro návaznou péči 

• Aktivity pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče 
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IROP – Prioritní osa 2

• SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
• Příjemci: MŠ, ZŠ; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 

aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní organizace; 

organizační složky státu

TYPY PROJEKTŮ:

• Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let, dětských skupin a mateřských škol 

• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ 

• Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání 

• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových 

kompetencích 

• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

• Doplňkové aktivity 
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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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