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CO SE DOVÍTE

1. Představení programu IROP

2. Sociální bydlení v IROP

3. Co nás ještě čeká 

4. Kde hledat další informace



VZNIK PROGRAMU

• Vymezení operačních programů pro 
programové období 2014 – 2020 včetně IROP

– Usnesení vlády č. 867 ze dne 28. 11. 2012 

• Zřízení Řídicího orgánu IROP 

– Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 
č. 144/2012 z 13.11.2012 

• Zřízení Řídicího výboru IROP 

– leden 2013



„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit 

veřejné služby a veřejnou správu pro 

zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění 

udržitelného rozvoje v obcích, městech a 

regionech“

GLOBÁLNÍ CÍL IROP



Vnitřní struktura IROP:

– 3 prioritní osy

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
(faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“)

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“)

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
(faktor konkurenceschopnosti „instituce“)

– strategie „3I“ (infrastructure, inhabitants, institutions)

– financování z ERDF

– návaznost na 10 tematických cílů EU

– členění do 13 specifických cílů 

STRUKTURA IROP



FINANČNÍ ALOKACE

Operační program Fondy
Podíl na alokaci 2014–2020

pro SF a FS (v %)

Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

ERDF 16,0 - 18,0

Životní prost ředí FS/ERDF 11,0 - 14,0

Doprava FS/ERDF 16,0 - 20,0

IROP ERDF 20,0 - 24,0

Výzkum, vývoj a vzd ělávání ERDF/ESF 13,5 - 16,0                                                                                                                   

Zaměstnanost ESF 7,0 - 10,0

Praha – pól r ůstu ERDF/ESF 0,8 - 1,3

Technická pomoc ERDF/ESF/FS 0,5 - 3,0



• Specifické cíle

2.1 - Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb 
vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených 
či ohrožených sociálním vyloučením

2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání

2.3 - Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti

2.4 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických 
služeb a zdravotní péče

2.5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení

2.6 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PRIORITNÍ OSA 2



• V souladu s evropským konceptem aktivního začleňování vyvstává 
potřeba pomocí budování infrastruktury, podporu vzdělanosti, 
posilováním absorpční kapacity komunitně (místně) založených 
služeb a výstavbou nových center sociálních služeb zaměřených 
na integraci, přispět k začleňování sociálně vyloučených osob do 
společnosti prostřednictvím trhu práce a ke zvýšení dostupnosti a 
kvality základních zdrojů a služeb, vč. bydlení.

• Je nutné se zaměřit také na posílení infrastruktury pro 
poskytování terénních služeb, které by zajistily kvalitnější život 
právě pro osoby ohrožené vyloučením či vyloučené. 

• Zvláštní důraz musí být kladen na podporu sociálního začleňování 
a sociální soudržnosti ve strukturálně postižených a jinak 
hendikepovaných regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a s 
výskytem sociálně vyloučených lokalit. 

• Komplexní podpora řešení nepříznivé situace osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených

PROČ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA?



• Jedním ze základních nástrojů pro stabilizaci a další rozvoj 
území je také zajištění základních potřeb, mezi které patří i 
bydlení. Podpora sociálního bydlení je v tomto kontextu 
chápána jako příspěvek k vytváření podmínek pro realizaci 
sociální politiky. 

• V ČR v současnosti není dostatečný počet zařízení 
poskytujících sociální bydlení pro různé skupiny obyvatel 
v souvislosti s jejich sociálním statutem a závislostí v 
důsledku snížené schopnosti péče o sebe sama. 

• Stejně tak neexistuje účinný systém sociálního bydlení, 
jehož součástí by případně byly i preventivní a následné 
služby a nedostatečně jsou rozvinuty i inovativní formy 
bydlení, seniorské bydlení, malometrážní a nízkonákladové 
bydlení, co-housing apod.

SPECIFICKÝ CÍL 2.1



• Z pohledu příspěvku k cíli začleňujícího růstu lze shrnout, že 
kvalitní sociální infrastruktura reprezentuje základní předpoklad 
pro poskytování veřejných služeb v sociální oblasti, jakožto jedné 
z hlavních determinant kvality života v regionech. 

• Dostatečná regionální síť sociálních služeb a dalších podpůrných 
služeb - včetně sociálního bydlení a bydlení pro seniory - je
důležitá pro sociální soudržnost v regionech. 

• Díky podpoře jednotlivců a skupin obyvatel při řešení jejich 
problémů je možné předcházet či řešit sociálně nepřijatelné jevy 
a snižovat tak sociální napětí. Stejně tak existence této sítě 
pomáhá i skupinám obyvatel potenciálně či reálně sociálně 
vyloučeným. 

• Sociální stabilita a uchování sociálních schopností a kontaktů 
zvyšuje i jejich šance na zaměstnání.

SPECIFICKÝ CÍL 2.1



• V ČR je zaznamenáno přes 400 sociálně vyloučených lokalit, 
z tohoto důvodu je cíl zaměřen i na snižování počtu osob ve 
vyloučených lokalitách.

• Specifická je problematika sociálního vyloučení v oblasti 
bydlení, jenž se týká zejména domácností s nízkými příjmy 
nebo nízkými kompetencemi k získání nebo udržení 
bydlení, které jsou na trhu bydlení znevýhodněny. 

• Nabídka bydlení musí být právně a finančně udržitelná a 
pro některé domácnosti s potřebou podpory bydlení musí 
být svázána s individuální terénní prací sociálních 
pracovníků, případně se specifickým provozem sociálního 
bydlení. 

SPECIFICKÝ CÍL 2.1



a)
• zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro naplnění požadavků 

na poskytování komunitní péče či rozšiřování rozsahu služeb 
poskytovaných v komunitě, mimo jiné na základě procesu transformace 
institucionální péče v péči komunitní (také deinstitucionalizace), 
podporovány budou terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy 
sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené či osoby vyžadující krizovou intervenci, a to 
vždy na základě potřeb identifikovaných v regionu, se zaměřením na 
zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního a pracovního života 
společnosti prostřednictvím budování zázemí pro jejich aktivity;

• zvyšování kvality komunitních sociálních služeb;
b)
• zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory s návaznými sociálními 

službami a zdravotní péčí;
• vytvoření malokapacitních zařízení pro dlouhodobý pobyt dítěte 

vyžadujícího mimořádnou péči odborných služeb s tím, že toto zařízení 
umožní souběžný pobyt rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte;

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH 
AKTIVIT



c)

• zázemí pro vznik integračních center, komunitních center a 
zázemí obdobného charakteru s cílem rozvoje spolupráce 
mezi ÚP ČR, místní a regionální samosprávou, NNO 
zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry k zajištění 
koordinace APZ, veřejné služby a dalších aktivit směřujících k 
sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu 
práce;

d)

• podpora pořízení bytových domů pro sociální bydlení a 
sociálních bytů;

• vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených 
osob a rodin.

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH 
AKTIVIT



• Sociální bydlení dotované veřejným orgánem je určeno 
výhradně znevýhodněným či vyloučeným osobám, které 
jsou za takové jednoznačně označeny. 

• Tento koncept nekonkuruje soukromému sektoru 
nemovitostí a plně odpovídá unijní definici sociálního 
bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, již 
formulovala Komise ve sdělení ze dne 20. prosince 2011, v 
němž omezuje vynětí z povinnosti oznámit pokrytí nákladů 
na veřejnou službu na „poskytování sociálního bydlení pro 
znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně 
zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené 
solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek“ 
(CS C 44/54 Úřední věstník Evropské unie 15. 2. 2013).

VEŘEJNÁ PODPORA A SOCIÁLNÍ 
BYDLENÍ



Alokace na celý specifický cíl 

• cca 9,2 mld. Kč

Kofinancování 
• 85% ERDF, 15% ČR (příjemce, příspěvek státu?)

Ex-post financování projekt ů po etapách

DPH bude zp ůsobilým výdajem

ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ



Okruh možných příjemců:
• Nestátní neziskové organizace
• Organizační složky státu
• Příspěvkové organizace organizačních složek státu 
• Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
• Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí
• Vlastníci bytů

Hlavní principy pro výběr operací:
• podpořené projekty musí být v souladu se Strategií sociálního 

začleňování, 
• zvýhodňovány budou projekty využívající brownfields.

PŘÍJEMCI A VÝBĚR PROJEKTŮ



• Projekty budou realizovány ve všech oblastech ČR mimo 
Prahu, ve kterých bude identifikována potřeba doplnění sítě 
sociální infrastruktury (místní či regionální plány rozvoje 
sociálních služeb nebo strategické plány lokálních 
partnerství Agentury pro sociální začleňování). 

• Podpora znevýhodněných lokalit a oblastí bude soustředěna 
v rámci integrovaných přístupů (hospodářsky problémové 
regiony a zejména sociálně znevýhodněná území), 
propojených s podporami v rámci OP Z a OP VVV. 
Integrovaný přístup bude řešen formou ITI, IPRÚ i CLLD.

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ



• Dokončení koncepcí a strategií na národní úrovni (včetně 
problematiky sociálního bydlení)

• Vyjednání našeho přístupu s EK

• Návaznost na měkké aktivity financované z ESF z OP 
Zaměstnanost a OP VVV a příprava integrovaných strategií 
v území

• Zacílení aktivit do správného území 

• Příprava projektových záměrů a schopnost kofinancovat 
projekt

NA CO JE POTŘEBA SE ZAMĚŘIT



CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

• Diskuse s MFČR nad finančními toky a 
kofinancováním projektů

• Ukotvení posledních otevřených hraničních 
oblastí mezi programy

• Dokončení strategií a plnění předběžných 
podmínek

• Zmapování absorpční kapacity

• Příprava na vyjednávání s EK

• Diskuse nad implementační strukturou 
programu



SCHVALOVÁNÍ A NÁBĚH IROP

• Schválení nařízení v EU – prosinec 2013

• Neformální vyjednávání OP s EK – leden 2014

• Předložení jednotlivých OP vládě – březen 
2014

• Předložení IROP ke schválení EK – duben 2014

• Audit připravenosti systému – 2Q 2014

• První výzvy – 2. polovina roku 2014



KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

Web přípravy ČR na nové programové období 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU

Web programu IROP 
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Rostislav Mazal, Řídicí orgán IROP

E-mail: irop@mmr.cz; mazros@mmr.cz
Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/irop

Telefon: +420 22486 1379


