
Předběžný harmonogram výzev IROP – obce 

Název výzvy Priorit
ní osa 

Specifický cíl Druh 
výzvy 

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy 

Plánované 
datum ukončení 
příjmu žádostí o 

podporu 

Území          
(místo dopadu) 

Podporované aktivity 

Podpora veřejné dopravy 1 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy 

kolová 12/2015 03/2016 Celá ČR mimo Praha Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy 

Technika pro IZS 1 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof 

průběžná 12/2015 12/2017 Exponovaná území 
viz. příloha č.6 IROP 

Technika pro IZS 

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb (včetně 
SVL) 

2 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi 

kolová 09/2015 03/2016 Celá ČR mimo Praha Deinstitucionalizace sociálních služeb za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatitelnosti na trhu práce 

Sociální podnikání 2 2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

kolová 10/2015 12/2015 ORP na jejichž území 
se nenachází sociálně 
vyloučené lokality 

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou 
působností, na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučení lokalita 

Sociální podnikání pro SVL  2 2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

kolová 09/2015 12/2015 ORP na jejichž území 
se nachází sociálně 
vyloučené lokality 

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou 
působností, na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučení lokalita 

Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání 

2 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

kolová 11/2015 03/2016 ORP na jejichž území 
se nenachází soc. 
vyloučené lokality 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – 
podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol 

Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání pro 
SVL 

2 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

kolová 11/2015 03/2016 ORP na jejichž území 
se nachází soc. 
vyloučené lokality 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – 
podpora zařízení péče o děti do 3 let, 
dětských skupin a mateřských škol 

Aktivity vedoucí k úplnému 
elektronickému podání 

3 3.2 Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a 
kvality systémů IKT 

průběžná 10/2015 06/2017 Celá ČR mimo Praha Podpora úplného elektronického podání 
prostřednictvím rozvoje služeb nad 
základními registry, např. CZECH POINT 

Územní plány  3 3.3 Podpora pořizování a 
uplatňování dokumentů územního 
rozvoje 

průběžná 09/2015 03/2017 Celá ČR mimo Praha Pořízení územních plánů a změn územních 
plánů. 
= Pouze obce s rozšířenou působností 

Územní plány  3 3.3 Podpora pořizování a 
uplatňování dokumentů územního 
rozvoje 

průběžná 10/2015 03/2017 Celá ČR mimo Praha Pořízení územních studií. 
= Pouze obce s rozšířenou působností 

Regulační plány 3 3.3 Podpora pořizování a 
uplatňování dokumentů územního 
rozvoje 

průběžná 10/2015 03/2017 Celá ČR mimo Praha Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících 
územní rozhodnutí. 
= Pouze obce s rozšířenou působností 

IZS – integrovaný záchranný systém 
SVL - sociálně vyloučené lokality 
IKT  -informační a komunikační technologie 


