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IROP

�Verze z 3.12.2013
�Bude se upravovat dle požadavků EK
�Může dojít k podstatným změnám
�Prostor pro NNO je, ale omezeně
�Spolufinancování je jisté



� INVESTIČNÍ PRIORITA 9a 
Investice do zdravotnick é a 
sociáln í infrastruktury, které
přisp ívají k vnitrostátn ímu, 
region álnímu a m ístn ímu rozvoji, 
snižov ání nerovností, pokud jde 
o zdravotn í stav, a p řechod od 
institucion álních ke komunitn ím
slu žbám



SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Rozvoj dostupné, kvalitní a udrž itelné sít ě
služeb vedoucích k sociálnímu za členění osob sociáln ě

vylou čených či ohrožených sociálním vylou čením

� 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

� podporovány budou terénní, ambulantní a nízkokapacitní
pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných 
služeb zvyšování kvality komunitních sociálních služeb

� důraz na regionální potřeby



SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Rozvoj dostupné, kvalitní a udrž itelné sít ě
služeb vedoucích k sociálnímu za členění osob sociáln ě

vylou čených či ohrožených sociálním vylou čením

� 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



SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Rozvoj dostupné, kvalitní a udrž itelné sít ě
služeb vedoucích k sociálnímu za členění osob sociáln ě

vylou čených či ohrožených sociálním vylou čením

� zázemí pro vznik integra čních center, komunitních center a 
zázemí obdobného charakteru s cílem rozvoje spolupráce mezi 
ÚP ČR, místní a regionální samosprávou, NNO zam ěstnavateli a 
dalšími relevantními aktéry k zajišt ění koordinace APZ, ve řejné
služby a dalších aktivit sm ěřujících k sociálnímu za čleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;

� podpora po řízení bytových dom ů pro sociální bydlení a 
sociálních byt ů;

� vytvo ření zařízení pro krizový pobyt sociáln ě vylou čených osob 
a rodin.



SPECIFICKÝ CÍL 2.4:
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických  

služeb a pé če o zdraví

� modernizace infrastruktury poskytovatelů specializované, vysoce 
specializované a návazné péče v podobě pořízení přístrojového 
vybavení či stavebních úprav vybraných oddělení, operačních sálů a 
humánního prostředí jednotlivých zařízení; 

� modernizace sítě perinatologických zařízení zejména v podobě
pořízení přístrojového vybavení;

� modernizace a obnova výjezdových stanovišť zdravotnických 
záchranných služeb (ZZS);

� obnova vozového parku poskytovatele zdravotnické záchranné
služby zřízené krajem, která má oprávnění k poskytování
zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních 
službách;



Co by mohlo být a neví se….



SPECIFICKÝ CÍL 2.4:
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických  

služeb a pé če o zdraví

� stavební úpravy a vybavení oddělení psychiatrických 
léčeben ve smyslu jejich humanizace, transformace a 
restrukturalizace

� stavba nových/rekonstrukce stávajících zařízení
poskytovatelů psychiatrické péče v návaznosti na 
realizaci reformy psychiatrické péče (např. centra 
duševního zdraví, domovů se zvláštním režimem);

� pořízení infrastruktury poskytovatelům psychiatrické
péče v návaznosti na regionální dostupnost péče

� pořízení infrastruktury komunitní a semimurální péče
� pořízení vybavení mobilních týmů.



INVESTIČNÍ PRIORITA 9c prioritní osy 2:

Podpora sociálních podnik ů

� SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj existující ch 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podniká ní



INVESTIČNÍ PRIORITA 9c prioritní osy 2:

Podpora sociálních podnik ů

� tvorba a realizace podnikatelských záměrů, příprava a 
provoz sociálního podniku

� podpora vzniku, rozšiřování a inovace zázemí sociálních 
podniků

� investiční aktivity vedoucí ke snižování nezaměstnanosti 
a k podpoře sociálního začleňování;

� investiční aktivity podporující orientaci sociálních 
podniků na lokální potřeby a zdroje



INVESTIČNÍ PRIORITA 10 
Investice do vzd ělávání, dovedností a celoživotního u čení

rozvíjením infrastruktury pro vzd ělávání a odbornou p řípravu

�SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení



SPECIFICKÝ CÍL 2.5: Zvýšení kvality a dostupnosti in frastruktury 
pro vzd ělávání a celoživotní u čení

� Aktivity ke zvýšení klíčových schopností – vybavení, zařízení, 
zázemí pro neformální vzdělávání, čtenářská gramotnost…

� Aktivity ke zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory -
přístrojové, materiálové a technické vybavení a  zařízení pro výuku 
a rozvoj dovedností

� Aktivity ke zvýšení podílu dosp ělých na celoživotním u čení-
rozvoj za řízení pro vzd ělávání jako center vzd ělanosti obce 
modernizace za řízení pro vzd ělávání dosp ělých v p řírodnícé
vědách ….

� Aktivity ke zvýšení začlenění dětí, žáků a studentů se SVP –
bezbariérové přístupy ve školách atp., vybavení



A co na to Evropsk á komise?

� Nejasnost rozhraní v sociálním podnikání s OP PIK
� Zdravotnická infrastruktura a psychiatrická péče – dekompozice
� Sociální bydlení – pro osoby v produktivním věku, jen veřejný a 

NNO sektor, ne sub-standard, jen ve vyloučených lokalitách
� Návrat IP 9b: Podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy 

zanedbaných městských a venkovských komunit a oblastí



Upravený předběžný harmonogram schvalování IROP

� Nová verze pro NOK a EK – 28.2.

� Předložení návrhu EK k vyjednávání a ke schválení 27.7.2014

ACH JO …..


