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Program s celorepublikovou působností 
 

Řídicí orgán  
• poskytovatel dotace  
• řízení programu 
• příprava výzev a pravidel pro 

žadatele a příjemce 

Zprostředkující  subjekt 
• konzultace 
• příjem a hodnocení žádostí o podporu 
• administrace změn, zpráv o realizaci, 

zpráv o udržitelnosti 
• kontroly na místě, kontroly žádostí o 

platbu 
• zpracování podkladů pro certifikaci 
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IROP – Integrovaný regionální program 



Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
 

Zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy:  

• (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) 

• (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 

• (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc 

• (2014-2020) Integrovaný regionální operační program 
 

Kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) 
 

Hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network 

• poradenství pro malé a střední podnikatele 

 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Síť poboček - v každém krajském městě, celkem 13 kanceláří Centra. 

Sídlo centrály - Vinohradská 1896/46, Praha 2. 
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Oddělení pro Jihočeský kraj 
 

 

České Budějovice 

L. B. Schneidera 
362/22 

 

 
budova 
Zdravotního ústavu 
1.patro 
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http://www.crr.cz/cs/ 
 

 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
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1. Vedoucí oddělení  – ing. Naděžda Burešová 

 

2. Do předložení žádosti o podporu do příslušné výzvy  - pracovník pro 
absorpční kapacitu 
 

Kontakt pro  Jihočeský kraj:  

 Ing. Pavla Bártíková 

tel: 725 793 625, e-mail:  bartikova@crr.cz 

 

3.     Od zaregistrování žádosti v IS KP14+ bude k žádosti o podporu 
přiřazený manažer projektu, kontakty na něj budou žadateli zaslány 
depeší přes monitorovací systém. 
 

 
 

 

 

Poskytování informací 
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Zjednodušení architektury programů  



Integrovaný regionální operační program 

• dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně schválen EK 

• celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR  

(celková alokace i s národním kofinancováním cca 145 mld. Kč,  

cca 20 % z celé alokace pro ČR) 

• základní vzorec kofinancování: 85 % z EFRR a 15 %  

(příjemce + státní rozpočet)  

• primárně investiční program 

• pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (výjimky SC 2.3 a 3.2) 

• 30 % alokace pro integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD 

• ex-post financování projektů po etapách 

• jednotné metodické prostředí 

• komunikace pouze elektronicky přes monitorovací systém MS2014+; 
webový portál IS KP14+ 



„Aktuality“ a další informace a dokumenty k IROP 
www.dotaceEU.cz, http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 
www.strukturalni-fondy.cz, http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana  

 

 

 

IROP - kde získat informace o výzvách 
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• Programový dokument 
• hlavní dokument programu 

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 
• závazná pro všechny specifické cíle a výzvy 

• upravují hodnocení a výběr projektů, realizace projektů, zadávání zakázek, 
veřejnou podporu, účetnictví, archivaci, publicitu, monitorování projektů, změny 
v  projektech, nesrovnalosti, financování, udržitelnost, námitky a stížnosti, 
kontroly a audity a další 

• Přílohy – např.  Pravidla publicity projektů, metodický pokyn pro zadávání 
zakázek, …. 

• Text výzvy 
• Nejdůležitější  podmínky  dané výzvy. 

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
• pro každou výzvu samostatný dokument 

• upravují  podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy a další 

 

 

 

IROP - nejdůležitější dokumenty 
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Cílem IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a 
veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 
 

K dosažení cíle si stanovil IROP prioritní osy: 

 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program 
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SC 1.1   Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  
- rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a 

vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy  
- kraj, SÚS 

Prioritní osa 1 – Infrastruktura 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

1 Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy 
průběžná výzva 

7/2015 – 3/2017 
12 395 226 

tis. 

25 Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy (ITI) 
průběžná výzva 

3/2016 – 6/2023 
4 586 334 

tis. 

26 Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy (IPRÚ) 
průběžná výzva 

3/2016 – 6/2023 
1 528 778 

tis. 

64 Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy 
průběžná výzva 

11/2016 – 12/2018 
12 395 226 

tis. 



SC 1.2   Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

- zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, rozvoj 
cyklodopravy, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba a 
modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu, Výstavba, 
zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a 
dopravní telematiky pro veřejnou dopravu 

Prioritní osa 1 – Infrastruktura 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

18 
Podpora bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy 

kolová výzva 
12/2015 – 3/2016 

575 000 
tis. 

20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
kolová výzva 

1/2016 – 7/2016 
1 120 000 

tis. 

22 Telematika pro veřejnou dopravu 
kolová výzva 

2/2016 – 6/2016 
294 118 

tis. 

24 
Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů 

kolová výzva 
3/2016 – 9/2016 

1 280 000 
tis. 



 

SC 1.2   Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.                                         
Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury             
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a 
parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu                                          
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a 
splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy 

Prioritní osa 1 – Infrastruktura 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

41 Dopravní obslužnost (ITI) 
průběžná výzva 

4/2016 – 12/2017 
4 173 564 

tis. 

42 Dopravní obslužnost (IPRÚ) 
průběžná výzva 

4/2016 – 12/2017 
1 788 670 

tis. 



SC 1.3    Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  
 

- Technika pro IZS (obce - JSDH kategorie II a III - DA, velkoobjemové cisterny) 
- Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS 
- Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice 

základní složky IZS 

Prioritní osa 1 – Infrastruktura 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

19 Technika pro IZS 
průběžná výzva 

12/2015 – 12/2017 
1 753 477 

tis. 

31 Vzdělávací a výcviková střediska IZS 
průběžná výzva 

3/2016 – 1/2018 
1 022 861 

tis. 

51 Stanice ISZ 
kolová výzva 

2/2016 – 6/2016 
294 118 

tis. 



SC 2.1    Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

- Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce  

- Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení  
 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

7 
Deinstitucionalizace sociálních služeb 
(včetně SVL) 

kolová výzva 
9/2015 – 3/2016 

2 000 000 
tis. 

43 
Deinstitucionalizace sociálních služeb 
(včetně SVL) 

kolová výzva 
5/2016 – 12/2016 

1 529 412 
tis. 

28 Sociální bydlení 
kolová výzva 

3/2016 – 7/2016 
617 647 

tis. 

29 Sociální bydlení (SVL) 
kolová výzva 

3/2016 – 7/2016 
1 147 059 

tis. 



SC 2.1    Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

- Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby,        
vybudování zázemí pro terénní služby, ambulantní sociální služby, pobytové 
sociální služby.  

- Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center  
 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

35 Rozvoj sociálních služeb 
kolová výzva 

4/2016 – 10/2016 
123 530 

tis. 

36 Rozvoj sociálních služeb (SVL) 
kolová výzva 

4/2016 – 10/2016 
229 412 

tis. 

47 Rozvoj infrastruktury komunitních center 
kolová výzva 

5/2016 – 9/2016 
47 058 tis. 

48 
Rozvoj infrastruktury komunitních center 
(SVL) 

kolová výzva 
5/2016 – 9/2016 

94 118 tis. 



SC 2.1    Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

- Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby.        
Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové 
sociální služby. Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního 
vybavení. Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy 
komunitních center. 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

52 Sociální infrastruktura (ITI) 
průběžná výzva 

6/2016 – 6/2023 
2 210 144 

tis. 

53 Sociální infrastruktura (IPRÚ) 
průběžná výzva 

6/2016 – 6/2023 
1 194 031 

tis. 



SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání  

- Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se 
nachází/nenachází sociálně vyloučená lokalita.  

 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

35 Sociální podnikání  
kolová výzva 

10/2015 – 2/2016 
82 353 tis. 

36 Sociální podnikání pro SVL 
kolová výzva 

10/2015 – 2/2016 
103 530 

tis. 

56 Sociální podnikání  
kolová výzva 

8/2016 – 1/2017 
47 058 tis. 

57 Sociální podnikání pro SVL 
kolová výzva 

8/2016 – 1/2017 
82 353 tis. 



SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání  
 

- Sociální podnikání. 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název 
Termín příjmu 

žádostí 
Celková 

alokace Kč 

60 Sociální infrastruktura (ITI) 
průběžná výzva 

9/2016 – 6/2023 
198 176 

tis. 

61 Sociální infrastruktura (IPRÚ) 
průběžná výzva 

9/2016 – 6/2023 
132 117 

tis. 



SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o 

zdraví   

- Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a 
perinatologie 

- Zvýšení kvality návazné péče 

- Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

5 
Vysoce specializovaná péče v oblastech 
onkogynekologie a perinatologie 

průběžná výzva 
9/2015 – 12/2017 

1 480 000 
tis. 

39 Zvýšení kvality návazné péče 
průběžná výzva 

4/2016 – 6/2017 
4 000 000 

tis. 

44 Deinstitucionalizace psychiatrické péče 
průběžná výzva 

5/2016 – 11/2020 
2 000 000 

tis. 



SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení    

- Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol  

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
kolová výzva 

11/2015 – 3/2016 
1 146 583 

tis. 

15 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
pro SVL 

kolová výzva 
11/2015 – 3/2016 

1 719 875 
tis. 

37 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
(ITI) 

průběžná výzva 
4/2016 – 6/2023 

1 049 396 
tis. 

38 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
(IPRÚ) 

průběžná výzva 
4/2016 – 6/2023 

293 200 
tis. 



SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení    

- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, podpora 
sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu 

- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí 
formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s 
digitálními technologiemi 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

45 
Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol  

kolová výzva 
5/2016 – 9/2016 

1 146 583 
tis. 

46 
Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol (SVL) 

kolová výzva 
5/2016 – 9/2016 

1 719 875 
tis. 

49 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání  

kolová výzva 
6/2016 – 11/2016 

211 765 
tis. 

50 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání (SVL) 

kolová výzva 
6/2016 – 11/2016 

381 176 
tis. 



SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení    

- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit 
základních škol,  podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a 
připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání  

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

58 Infrastruktura základních škol  
kolová výzva 

8/2016 – 1/2017 
705 882 

tis. 

59 Infrastruktura základních škol (SVL) 
kolová výzva 

8/2016 – 1/2017 
1 452 941 

tis. 

62 Regionální vzdělávání (ITI) 
průběžná výzva 
výzva 9/2016 – 

6/2023 

211 765 
tis. 

63 Regionální vzdělávání (IPRÚ) 
průběžná výzva 

9/2016 – 6/2023 
381 176 

tis. 



SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení    

- Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování 
kapacit středních škol,  podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol 
a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání  

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

58 
Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol  

kolová výzva 
5/2016 – 9/2016 

1 146 583 
tis. 

59 
Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol (SVL) 

kolová výzva 
5/2016 – 9/2016 

1 719 875 
tis. 

37 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
(ITI) 

průběžná výzva 
4/2016 – 6/2023 

1 049 396 
tis. 

38 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
(IPRÚ) 

průběžná výzva 
4/2016 – 6/2023 

293 200 
tis. 



SC 2.5     Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení     

- Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora 
zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, ekologických 
zdrojů 

Prioritní osa 2 – Lidé 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

58 Energetické úspory v bytových domech 
průběžná výzva 

12/2015 – 11/2016 
1 500 000 

tis. 

65 Zateplování – finanční nástroj 
průběžná výzva 

5/2016 – 9/2016 
6 375 000 

tis. 



SC 3.1   Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 

přírodního dědictví     
- Revitalizace a zatraktivnění vybraných památek 

- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,  

- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,  

- národních kulturních památek k 1.1.2014, 

- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 
1.1.2014                                         

- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a 
jejich zpřístupnění  

Prioritní osa 3 – Instituce 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

13 Revitalizace vybraných památek 
kolová výzva 

11/2015 – 3/2016 
3 529 412 

tis. 

55 Revitalizace vybraných památek II. 
kolová výzva 

8/2016 – 1/2017 
1 825 706 

tis. 



SC 3.1   Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 

přírodního dědictví     

- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a 
jejich zpřístupnění  

Prioritní osa 3 – Instituce 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

21 Muzea 
kolová výzva 

2/2016 – 7/2016 
2 488 235 

tis. 

27 Knihovny 
průběžná výzva 

2/2016 – 12/2017 
1 100 000 

tis. 

32 Kulturní dědictví (ITI) 
průběžná výzva 

3/2016 – 6/2023 
2 889 390 

tis. 

33 Kulturní dědictví (IPRÚ) 
průběžná výzva 

3/2016 – 6/2023 
1 926 260 

tis. 



SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 
 

- úplné elektronické podání 
- ochrana informačních a komunikačních technologií veřejné správy včetně její 

infrastruktury. 
- elektronická legislativa, elektronická sbírka zákonů, národní digitální archiv 

Prioritní osa 3 – Instituce 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

4 
Aktivity vedoucí k úplnému 
elektronickému podání 

průběžná výzva 
9/2015 – 6/2017 

470 588 
tis. 

12 Kyberbezpečnost 
průběžná výzva 

10/2015 – 6/2017 
1 411 764 

tis. 

17 
Elektronizace odvětví - eLegislativa, 
eSbírka, archivace 

průběžná výzva 
12/2015 – 6/2016 

705 882 
tis. 



SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 
- Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek IZS, 

technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), Bezpečnost a krizové 
řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronizace podpůrných 
procesů  

- Elektronizace odvětví: eCulture, eEducation, sociální služby, pojištění, dávky, 
eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice,  virtualizace 

Prioritní osa 3 – Instituce 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

23 
Specifické informační a komunikační 
systémy a infrastruktura  

průběžná výzva 
2/2016 – 2/2017 

1 764 705 
tis. 

30 eGovernment I. 
průběžná výzva 

3/2016 – 3/2017 
2 941 176 

tis. 

40 
Specifické informační a komunikační 
systémy a infrastruktura II. – obce a kraje 

průběžná výzva 
4/2016 – 4/2017 

882 353 
tis. 



SC 3.3    Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
 

- Pořízení územních plánů a změn územních plánů (ORP) 
- Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí 
- Pořízení územních studií 

Prioritní osa 3 – Instituce 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

2 Územní plány 
průběžná výzva 

7/2015 – 3/2017 
630 000 

tis. 

3 Regulační plány 
průběžná výzva 

10/2016 – 3/2017 
450 000 

tis. 

9 Územní studie 
průběžná výzva 

10/2016 – 3/2017 
235 200 

tis. 



SC 3.3 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciiálu  
- SC 1.2 bezpečnost, telematika, cyklo, vozidla, terminály, SC 2.2 sociální podnikání , SC 3.1 

revitalizace, sbírkové fondy,knihovny SC 3.3 územní , regulační plány, studie SC 2.4 
předškolní vzdělávání 

- SC. 2.1, SC 2.4  neformální vzdělávání celoživotní, ZŠ, SŠ,  SC 2.3 deinstucionalizace 
psychiatrické péče, SC 1.3 IZS 

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 

Číslo 
výzvy 

Název Termín příjmu žádostí 
Celková 

alokace   Kč 

6 Provozní a animační výdaje 
průběžná výzva 

9/2015 – 11/2020 
2 000 000 

tis. 

34 

Komunitně vedený místní rozvoj - 
Dopravní obslužnost, sociální podnikání, 
vzdělávání, kulturní dědictví, územní 
plánování 

průběžná výzva 
4/2016 – 6/2023 

3 684 210 
tis. 

9 
Komunitně vedený místní rozvoj - služby 
vedoucí k sociální inkluzi, IZS, 
zdravotnictví, regionální vzdělávání 

průběžná výzva 
7/2016 – 6/2023 

4 201 526 
tis. 
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