
IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 byl 4. června 2015 schválen Evropskou komisí 

 financován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj  

 určeno 4,64 miliardy eur 

 je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM 

 je rozdělen do 4 hlavních oblastí 

 součást prioritní osy 3 – Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí  

 je specifický cíl 3.3. Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje 

 příjemci podpory jsou pouze  obce s rozšířenou 

působností 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

Financování těchto aktivit: 

 pořízení územních plánů (včetně vybraných změn) 

 pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní 
rozhodnutí 

 pořízení územních studií 

      - zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu 

      - zaměřených na veřejnou dopravní infrastrukturu 

      - zaměřených na veřejná prostranství 

      - zaměřených na řešení krajiny  

 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 ÚS, zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí 
splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: 

- ÚS ORP je zpracována na akci veřejné technické     
infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry z PÚR 
na území správního obvodu ORP 

- ÚS ORP je zpracována na akci veřejné dopravní 
infrastruktury  ve vazbě na TEN-T nebo na záměry  z PÚR 
na území správního obvodu ORP 

- ÚS ORP je zpracována na veřejná prostranství (soulad s 
ÚP) pro vybraná území ORP 

 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

ÚS, zaměřené na řešení krajiny – musí splňovat 

kritérium: 

    řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech 

ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační 

strategii EU, protipovodňovou  ochranu a EÚoK na 

celém území správního obvodu ORP         



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 Pořízení změn územního plánu bude 

podpořeno JEN v případě, že z ÚS, zaměřené 

na veřejnou infrastrukturu nebo řešení krajiny,     

    vyplyne nutnost změny územního plánu ORP 

 

 RP – z vlastního podnětu obce, 

             nenahrazující ÚR                               

 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 Výzva na ÚP byla vyhlášena v červenci 2015 

 Ostatní výzvy jsou naplánovány na září – říjen 

2015 

 

 CRR bude zajištovat administraci, včetně 

poskytování informací, nově i UUR 

 Žádosti budou přijímány elektronicky 

 Bližší informace na www.dotaceeu.cz/irop  
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PROGRAM 

 Vzhledem k čerpání jen pro ORP – MMR 

vyjednává nový národní program, zaměřený na 

podporu ÚPČ obcí (pro obce do 2 000 obyv.) 



IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 

 

Děkuji za pozornost 

Jana Irovská 

jana.irovska@kr-karlovarsky.cz 

354 222 559 
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