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Integrovaný regionální operační program 21+, pracovní verze z května 2021 
zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Specifický cíl 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené 

infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

 

Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené 

infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích, na 

návsích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích 

• realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení 

kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší 

zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba 

vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová 

hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety); 

• revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy. 

• Podpora nebude směřována do environmentálních opatření ve smyslu péče o přírodu a krajinu ve 

zvláště chráněném území („ZCHÚ“), v lokalitě soustavy Natura 2000, v přírodních parcích, v lokalitě 

územního systému ekologické stability a pro významné krajinné prvky. 

 

Ve specifickém cíli bude využit integrovaný nástroj ITI. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo 

jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. Na území hl. m. Prahy 

bude realizována pouze aktivita střední a vyšší odborné školy, konzervatoře. 

Mateřské školy 

• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde 

byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná 

kapacita MŠ; 

• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky 

identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových 

prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality 



2 
 

předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace 

hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ). 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ.  

• Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z 

hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně 

veřejného zdraví“). 

• Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických 

požadavků. 

• Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. 

 

Základní školy 

• podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 

vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální 

vzdělávání a celoživotní učení; 

• budování vnitřní konektivity škol; 

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

služeb; 

• doplňková aktivita: 

▪ vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

▪ budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 

vzdělávání ve školách (např. kabinety); 

▪ vytvoření 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. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekty musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. 

 

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře 

• podpora vybudování a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ/VOŠ, center odborné přípravy a 

konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními 

technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení; 

• budování vnitřní konektivity škol; 

• budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování 

kvality poskytovaných služeb; 
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• doplňková aktivita: 

▪ vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

▪ budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 

vzdělávání ve školách (např. kabinety); 

▪ vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích 

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. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekty musí být v souladu s Regionálním akčním plánem 

 

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 

• podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 

vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální 

vzdělávání a celoživotní učení, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol 

zapsaných ve školském rejstříku. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekty musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. 

 

Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského 

zákona a střediska výchovné péče 

• vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – 

pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

• opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života 

(např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty); 

• vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče dle zákona 

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekty školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 

9 školského zákona musí být v souladu s Regionálním akčním plánem. 

 

Ve specifickém cíli 4.1 bude využit integrovaný nástroj ITI.  

Aktivita základní školy bude řešena Koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
Území realizace: všechny regiony České republiky kromě hlavního města Prahy 
Specifický cíl 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s 

nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí 

integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb 

Infrastruktura sociálních služeb 

• sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“). 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem 

nebo s Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

• Projekt pobytové sociální služby je v souladu s materiálně technickým standardem MPSV. 

 

Sociální bydlení 

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

pořízení nezbytného základního vybavení. 

Zásady pro výběr operací 

• Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení. 

• Projekt splňuje parametry sociálního bydlení v IROP: 

▪ sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro 

výstavbu budov pro bydlení; 

▪ sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího 

zařízení nábytkem; 

▪ sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a 

výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 

obyvatelstva; 

▪ v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava; 

▪ sociální bydlení je určeno osobám v bytové nouzi dle typologie ETHOS; 

▪ podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin; 

▪ pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout limit stanovený ve výzvě k předkládání 

žádostí o dotaci. 

Ve specifickém cíli 4.2 bude využit integrovaný nástroj ITI. 

Aktivity infrastruktura sociálních služeb a sociální bydlení budou řešeny Koordinovaným přístupem 

k sociálnímu vyloučení. 
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ZDRAVOTNICTVÍ 
Území realizace: všechny regiony České republiky, včetně hl. města Prahy 

Specifický cíl 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů 

zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodině 

a komunitně založené péči 

 

Primární péče  

• vznik a modernizace urgentních příjmů. 

 

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb 

• integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích 

(přístrojové vybavení); 

• psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče 

v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických 

nemocnicích); 

• následná a dlouhodobá péče včetně péče paliativní a hospicové (infrastruktura, vybavení 

poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst, 

modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících dlouhodobou péči, zázemí 

a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů, modernizace lůžkových hospiců 

a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích). 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekt je v souladu se stanoviskem Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 
Území realizace: všechny regiony České republiky kromě hlavního města Prahy 

Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, 

sociálním začleňování a sociálních inovacích 

 

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví 

• revitalizace památek,  

• expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí,  

• návštěvnická centra,  

• edukační centra, 

• restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, 

• evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,  

• ochrana a zabezpečení památek, 

• parky u památek;  

• doplňková aktivita: parkoviště u památek. 
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Zásady pro výběr operací 

• V případě individuálních projektů je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

jako národní kulturní památka nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO. 

• V případě projektů ITI je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo 

v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO. 

• Památka bude zpřístupněna veřejnosti. 

 

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální 

zařízení) s preferencí integrovaných řešení; 

• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; 

• naučné stezky;  

• propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; 

• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 

• doplňková aktivita: parkoviště. 

Zásady pro výběr operací 

• Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000. 

 

Ve specifickém cíli bude využit integrovaný nástroj ITI. 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského 

a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu 

a bezpečnosti v jiných než městských oblastech 

Území realizace: v územní působnosti místních akčních skupin se schválenou strategií CLLD 

 

Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené 

infrastruktury měst a obcí, včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných 

prostranstvích 

• realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení 

kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší 

zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba 

vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová 

hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety); 

• revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená 

infrastruktura. 

Rekonstrukce infrastruktury 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; 

• vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. 
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Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol 

• podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 

vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; 

• budování vnitřní konektivity škol;  

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

potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

• budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 

vzdělávání ve školách (např. kabinety); 

• vytvoření 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; 

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

služeb; 

• rekonstrukce učeben neúplných škol; 

• doplňková aktivita: doprovodná infrastruktura zázemí školy. 

Infrastruktura pro sociální služby 

• infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách. 

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, parky u památek; 

• doplňková aktivita: parkoviště u památek. 

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální 

zařízení); 

• 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; 

• doplňková aktivita: parkoviště. 

 

Zásady pro výběr operací 

• Projekt je realizován na území působnosti MAS v souladu se schválenou strategií CLLD.  

Aktivita památky: 

• Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka. 

 


