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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM 

• Celková alokace z EFRR: 4,76 mld. EUR 

• Řídicí orgán: MMR, odbor řízení operačních programů 

• Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR, ZS ITI 

• Kofinancování: 85 % EFRR a 15 % národní spolufinancování 

(podle Pravidel spolufinancování ESIF 2014-2020, MF) 

• Alokace na dopravu (SC 1.1 a 1.2) z EFRR: 1,55 mld. EUR 



SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU 

UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 
 • Alokace: 608 mil. EUR z EFRR 

    18,4 mld. Kč včetně národního kofinancování 

    54 % integrované / 46 % individuální projekty  

• Cíle: 

– posílit přepravní výkony veřejné dopravy, 

– snížit zátěže plynoucí z IAD, 

– rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem,  

– rozvinout a provázat IDS v silničním provozu ve městech a aglomeracích,  

– zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,  

– zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy,  

– zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,  

– využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil,  

– vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras. 



SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU 

UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 
 • Aktivity SC: 

   Bezpečnost dopravy 

   Cyklodoprava 

   Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

   Telematika pro veřejnou dopravu 

   Terminály a parkovací systémy 

• Územní zaměření podpory: 

  území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 

  (musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný 

  nebo převažující prospěch) 



NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA 

• Podporované aktivity: 

• nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění 

dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě 

cestujících, využívajících alternativní palivo CNG 

nebo LNG a splňujících normu EURO 6 

• nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění 

dopravní obslužnosti jako veřejné služby v 

přepravě cestujících, využívajících alternativní 

palivo elektřinu nebo vodík 

• nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy 

(tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní 

obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících 



VÝZVY ŘO IROP PODPORUJÍCÍ 

NÁKUP VOZIDEL 
 

Číslo Název výzvy Podpořené projekty 

20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla 33 za 3,300 mld.Kč (EU) 

50. Udržitelná doprava (ITI) – průběžná 25 za 1,891 mld.Kč (EU) 

51. Udržitelná doprava (IPRÚ) – průběžná 10 za 0,744 mld.Kč (EU) 

53. Udržitelná doprava (CLLD) – průběžná 1 za 0,005 mld.Kč (EU) 
Stav k 1. 11. 2019 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005725 Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006867 

Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001638 

Obnova vozového parku MHD v 

DPO III. 

- lokalita Poruba 









ELEKTRICKÁ VOZIDLA PODPOŘENÁ 

Z VÝZEV IROP 20, 50 A 51 
 

• Elektrobusy: celkem 89 vozidel 

• Trolejbusy:   celkem 152 vozidel 

• Tramvaje:  celkem 41 vozidel 

 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001390 

Pořízení bezemisních vozidel 

pro účely veřejné dopravy 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001637 

Obnova vozového parku MHD 

v DPO II. - lokalita Klimkovice 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008904 

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 

městské hromadné dopravy v Pardubicích 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001687 

Nákup CNG autobusů a elektrobusů pro 

Město Trutnov 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001234 

Nákup bezemisních vozidel pro MHD  

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006640 Pořízení elektrobusů pro město Bílina 



• povinnost strategického zdůvodnění projektů realizovaných 

ve městech nad 50 tis. obyvatel – soulad se SUMP/SUMF 

• výzvy pro projekty v integrovaných nástrojích ITI a IPRÚ (SC 1.2): 

– volné prostředky ~10 mil. Kč, aktuálně 6 otevřených podvýzev 

 

  

 

 

 

• 89. výzva IROP, 93. výzva IROP 

 

VOZIDLA V IROP 2019+ 

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

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


DALŠÍ VÝZVY ŘO IROP PODPORUJÍCÍ 

NÁKUP VOZIDEL 
 

Číslo Název výzvy Hodnocené projekty 

89. 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

pro uhelné regiony   (1 mld. Kč) 
38 za 4,6 mld.Kč (EU) 

93. 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

pro uhelné regiony II   (840 mil. Kč) 
(plán vyhlášení 01/2020) 

Stav k 1. 11. 2019 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000924 

                        Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové 



• EU legislativa – stále jen návrh Nařízení k EFRR a FS: 

•  téma v cíli politiky 3 „Propojenější Evropa“ (kompromisní pozměňovací 

návrh CP 2 „Nízkouhlíková a propojenější Evropa“; CP1+CP2 = 75 % 

alokace EFRR) 

• ekonomický růst a kategorizace regionů – nižší míra podpory (70, 55, 40 %) 

• Country report EK (02/2019) – investiční pokyny pro ČR  

• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 (07/2019): 

• 7 operačních programů – IROP 2021-2027 (IROP 2) 

• příprava IROP 2: 

• 1. verze Programového dokumentu (10/2019) 

• 2020 – SEA, meziresort, neformálně s EK, ? schválení Obecného nařízení a 

N. k EFRR a FS, ? oficiální předložení na EK, ??  schválení PD IROP od EK 

 

 

 

VOZIDLA 2021+ – NÁVRH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rozhraní 40 tis. obyvatel pro obce a soulad projektu s principy udržitelné mobility 

– „pod“ tzv. Karta souladu, „nad“ Plán mobility (SUMP) 

 

 

VOZIDLA 2021+ – NÁVRH IROP 2 

Priorita Specifický cíl Aktivita 

2 – Rozvoj 
městské 
mobility, 

revitalizace 
obcí a měst, 

zvýšení 
bezpečnosti 

SC 2.1 Podpora 

udržitelné 

multimodální 

městské 

mobility (2 viii) 

  

Čistá a aktivní 

mobilita 

 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu: 
• nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, 

využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku; 

• nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v 

městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů); 

• nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, 

využívajících alternativní palivo biometan nebo LNG. 

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu  
• výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a 

trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících; 

• výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě 

cestujících a využívající alternativní palivo biometan nebo LNG 

Telematika pro veřejnou dopravu 

Multimodální osobní doprava ve městech a obcích 

Bezpečnost v dopravě 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 



Děkuji za pozornost 


