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Integrovaný regionální operační program 
 Program řízen MMR, www.mmr.cz 

 EFRR 

 Obecná a specifická pravidla  

 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí 

 Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování 

dokumentů územního rozvoje  

 Příjemci: Obce s rozšířenou působností 

 Podporováno: některé ÚP (změny), RP a ÚS 
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Územní plány a jejich změny 

 Průběžná výzva č. 2 IROP 

 Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2017 

 Zahájení projektu od 1. 1. 2014 

 Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019 (návrh ÚP po VP) 

 Celková alokace 630 mil. Kč, z čehož 85% je financováno z EU, 

5% ze státního rozpočtu a zbývajících 10% je hrazeno 

příjemcem 

 Min. limit  300 tis. Kč/250 tis. Kč 

 V případě změn územních plánů – nutnost změny musí vyplývat 

z územních studií řešících veřejnou infrastrukturu nebo krajinu 

 Uznatelné náklady: návrh ÚP pro společné jednání, 

vyhodnocení ÚP na URÚ, úprava návrhu ÚP pro i po veřejném 

projednání  



Regulační plány 

 Výzva č. 3 IROP 

 Regulační plány z vlastního podnětu obce nenahrazující územní 

rozhodnutí  

 Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2017 

 Zahájení projektu od  1. 1. 2014 

 Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019 (návrh RP po VP) 

 Celková alokace 235,2 mil. Kč, z čehož 85% je financováno        

z EU, 5% ze státního rozpočtu a zbývajících 10% je hrazeno 

příjemcem. 

 Min. limit  200 tis. Kč (projekt může zahrnovat více RP) 

 Uznatelné náklady: návrh RP pro společné jednání, úprava 

návrhu RP pro i po veřejném projednání  

 

 



Územní studie 

 Výzva č. 9 IROP 

 Projekty na zpracování ÚS se mohou realizovat          

v celém správním obvodu ORP 

 Územní studie zaměřené na: 

o veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E nebo 

na záměry vyplývající z PÚR ČR, 

o veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T nebo na 

záměry vyplývající z PÚR ČR, 

o veřejná prostranství pro vybrané území správního obvodu 

ORP, v souladu s ÚP, 

o řešení krajiny podrobně ve všech souvislostech v rozsahu 

celého správního obvodu ORP. 



Územní studie 

 Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2017 

 Zahájení projektu od  1. 1. 2014 

 Ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019 (ÚS  EÚPČ) 

 Celková alokace 450 mil. Kč, z čehož 85% je financováno z EU, 

5% ze státního rozpočtu a zbývajících 10% je hrazeno 

příjemcem 

 ÚSK v jednání s MŽP dofinancování části podílu příjemce          

z národního programu Životní prostředí 

 Min. limit  200 tis. Kč (projekt může zahrnovat více ÚS) 

 Uznatelné náklady: výdaje na nezbytné doplňující průzkumy      

a rozbory, zpracování ÚS a úprava ÚS pro schválení možnosti 

jejího využití pořizovatelem 

 



Aktivity SC 3.3 IROP ze SC 4.1 IROP  

 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech             

a aktivizace místního potenciálu 

 Průběžná výzva č. 45 IROP, příjem žádostí do 31.10.2022 

 Problematika územního plánování a její podpora z IROP musí být 

zanesena ve strategii dané MAS 

 EU 95%, příjemce 5% -  alokace výzvy 95 mil. Kč 

 Žadatelem i příjemcem ORP, realizace projektů do 30.6.2023 

 U RP/ÚP se ORP musí nacházet na území MAS, MAS musí uvést 

ve strategii potřebu realizace takového projektu 

 U ÚSVP – území pro které se bude dělat musí být na území MAS     

a řešeno ve strategii CLLD 

 CLLD – viz národní síť MAS, http://nsmascr.cz 
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