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IROP 2021-2027

Alokace: 4,8 mld. EUR = 117 mld. Kč 

Financování - Evropský fond pro regionální rozvoj

Výzvy - všechny výzvy v IROP jsou průběžné

Hodnocení v integrovaných výzvách - žádosti se budou hodnotit pouze na Centru

MS2021+ - Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+ a Příručka pro práci v 

MS2021+ jsou na dokumenty IROP 2021-2027

Registrace uživatele v MS2021+ - nově přes Národní identitní autoritu

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


Pro programové období 2021-2027 jsou nově tři kategorie regionů s odlišným 

spolufinancováním. 

Méně rozvinuté regiony 

(MRR)
85 %

Přechodové regiony

(PR)
70 %

Více rozvinuté regiony

(VRR)
40 %

IROP 2021-2027



IROP 2021-2027

Obecná pravidla 

závazná pro všechny specifické cíle a typy příjemců

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Specifická pravidla (SPPŽP)

společná pro každou dvojvýzvu / trojvýzvu

http://www.irop.mmr.cz/cs/

podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy, hodnoticí kritéria

Konzultační servis Centra - zřízen Konzultační servis Centra, ve kterém probíhá 
komunikace mezi žadateli a Centrem k projektům před předložením žádosti o podporu

http://www.irop.mmr.cz/cs/
http://www.irop.mmr.cz/cs/
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/


Priority IROP 2021-2027

Číslo priority Název priority

Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy

Priorita 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva

Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury

Priorita 4
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj

Priorita 6 Rozvoj městské mobility



SC 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, 
podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány 

Alokace: 12,4 mld. Kč (EFRR) z toho

Kybernetická bezpečnost: 3,6 mld. Kč | 30 % SC 1.1

eGovernment: 6,4 mld. Kč | 50 % SC 1.1

eHealth: 2,4 mld. Kč | 20 % SC 1.1



Alokace výzev eHealth

V důsledku rozdělení jsou výzvy vyhlašovány pro každou kategorii regionu zvlášť → 3 
výzvy (MRR / PR / pro celorepublikové projekty)

výzva č. 78

pro méně rozvinuté regiony, alokace 401 mil. Kč z EFRR (472 mil. Kč CZV)

výzva č. 79

pro přechodové regiony, alokace 1,145 mld. Kč z EFRR (1,635 mld. Kč CZV)

výzva č. 80

pouze na projekty s celoplošným / celorepublikovým dopadem, alokace 883 mil. 

Kč z EFRR (1,338 mld. Kč CZV)



Struktura financování celkových způsobilých výdajů 
na území méně rozvinutých regionů

typ EFRR státní rozpočet
vlastní zdroje 

žadatele

OSS a PO OSS 85 % 15 % 0 %

kraje 85 % 0 % 15 %

obce 85 % 0 % 15 %

organizace zřizované 

kraji / obcemi
85 % 0 % 15 %

organizace zakládané

kraji / obcemi
85 % 0 % 15 %



Struktura financování celkových způsobilých výdajů 
na území přechodových regionů

typ EFRR státní rozpočet
vlastní zdroje 

žadatele

OSS a PO OSS 70 % 30 % 0 %

kraje 70 % 15 % 15 %

obce 70 % 15 % 15 %

organizace zřizované 

kraji / obcemi
70 % 15 % 15 %

organizace zakládané

kraji / obcemi
70 % 0 % 30 %



Struktura financování celkových způsobilých výdajů 
pro celorepublikové projekty

typ EFRR státní rozpočet
vlastní zdroje 

žadatele

OSS a PO OSS 66,011 % 33,989 % 0 %

kraje 66,011 % 8,097 % 25,892 %

státní podnik 66,011 % 0 % 33,989 %



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje

• musí být doloženy příslušnými doklady, na jejich základě dojde k výpočtu paušálních 

nákladů

• přímá vazba na podporované aktivity, návaznost na IROP 2014-2020

Nepřímé náklady

• neprokazují se doklady, nelze zahrnout mezi přímé výdaje

• paušál = hodnota 7 % přímých výdajů

Celkové způsobilé výdaje = Přímé výdaje + Nepřímé náklady



Přímé výdaje

pro výzvu č. 78 (MRR) a 79 (ČR)

• pořízení drobného nehmotného majetku – SW; 

• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;

• cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);

• výdaje na nákup a pořízení dat;

• DPH

Do pořízení SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení obsluhy, testovací 
provoz a provozní dokumentace pořízeného SW.



Přímé výdaje

pro výzvu č. 80 (ČR)

• pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;

• pořízení drobného nehmotného majetku – SW; 

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení;

• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW;

• cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu);

• výdaje na nákup a pořízení dat;

• DPH

Do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení obsluhy, 
testovací provoz a provozní dokumentace pořízeného HW/SW



Nepřímé náklady

Dokumentace žádosti o podporu

Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu

Administrativní kapacity a řízení projektu

Poplatky

Režijní, provozní a jiné náklady

Publicita projektu

Další náklady související s projektem



Hodnotící kritéria - systém hodnocení 
a schvalování
Dostupné na webu IROP 2021-2027 https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-

kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani.

Specifická kritéria přijatelnosti SC1.1 https://irop.mmr.cz/getmedia/221baf7f-7402-4f51-

8ec8-2c2a8f499a14/Kriteria-SC-1-1-eGovernment-a-kyberneticka-

bezpecnost_12_22.pdf.aspx?ext=.pdf Specifická kritéria přijatelnosti jsou odlišná pro 

jednotlivé aktivity v rámci specifických cílů IROP.

každý projekt doloží souhlasné stanovisko OHA

a

každý projekt doloží souhlasné stanovisko MZ

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani
https://irop.mmr.cz/getmedia/221baf7f-7402-4f51-8ec8-2c2a8f499a14/Kriteria-SC-1-1-eGovernment-a-kyberneticka-bezpecnost_12_22.pdf.aspx?ext=.pdf


PhDr. Aleš Pekárek

DĚKUJI ZA POZORNOST
Pro Ministerstvo pro místní rozvoj připravil


