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Změny v harmonogramu výzev IROP na rok 2016 

- obecně: změna číslování výzev podle reálných termínů vyhlášení výzev, 

- změna plánovaného ukončení příjmu žádostí v 21. výzvě „Muzea“ z 7/2016 na 8/2016 

z technických důvodů, 

- změna plánovaného ukončení příjmu žádostí v 23. výzvě „Specifické informační a 

komunikační systémy a infrastruktura I“ z 12/2017 na 9/2017 z důvodu posílení absorpční 

kapacity, 

- změna plánovaného ukončení příjmu žádostí v 28. výzvě „Specifické informační a 

komunikační systémy a infrastruktura II“ z 12/2017 na 9/2017 z důvodu posílení absorpční 

kapacity, 

- změna plánovaného ukončení příjmu žádostí v 26. výzvě „eGovernment I“ z 3/2017 na 

9/2017 z důvodu posílení absorpční kapacity a změna alokace z 1,86 mld. Kč na 2,436 mld. Kč 

z důvodu zařazení dalších projektových okruhů,  

- změna alokace 31. výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ z 3,6 mld. Kč na 5,011 mld. Kč 

z důvodu vysokého zájmu žadatelů, 

- změna zahájení příjmu žádostí 41. výzvy „Kulturní dědictví IPRÚ“ z 7/2016 na 8/2016, 

- posun vyhlášení 46. výzvy „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ z 07/2016 na 08/2016, 

posun zahájení příjmu žádostí z 08/2016 na 09/2016, změna ukončení příjmu žádostí 

Z 11/2020 na 6/2017, snížení alokace z 2,51 mld. Kč na 2 mld. Kč z důvodu nově zařazené 

výzvy v roce 2017 na Centra duševního zdraví,  

- posun zahájení příjmu žádostí v 48. výzvě „Kulturní dědictví ITI“ z 8/2016 na 9/2016, 

- přejmenování 51. výzvy „Komunitně vedený místní rozvoj – dopravní obslužnost“ na 53. 

výzvu „Komunitně vedený místní rozvoj – udržitelná doprava“; posun vyhlášení výzvy 

z 8/2016 na 9/2016, 

- přečíslování 52. výzvy „Dopravní obslužnost ITI“, nově se jedná o 50. výzvu, došlo k posunu 

vyhlášení z 8/2016 na 9/2016, 

- přečíslování 53. výzvy „Dopravní obslužnost IPRÚ“, nově se jedná o 51. výzvu, došlo k posunu 

vyhlášení z 8/2016 na 9/2016, 

- přečíslování 55. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání ITI“, nově se jedná o 58. 

výzvu; došlo k posunu termínu vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí z 9/2016 na 

10/2016, 

- přečíslování 56. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IPRÚ“, nově se jedná o 59. 

výzvu; došlo k posunu termínu vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí z 9/2016 na 

10/2016, 

- přečíslování 57. výzvy „Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví“, nově se jedná o 

55. výzvu, došlo k posunu vyhlášení výzvy z 9/2016 na 10/2016, 

- přečíslování 58. výzvy „Sociální infrastruktura ITI“, nově se jedná o výzvu č. 60; došlo 

k posunu termínu u vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí z 10/2016 na 11/2016, 
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- přečíslování 59. výzvy „Sociální infrastruktura IPRÚ“, nově se jedná o výzvu č. 61; došlo 

k posunu termínu u vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí z 10/2016 na 11/2016 a ke 

změně alokace výzvy – celková alokace výzvy je nově 999 829 412 Kč, 

- posun termínu vyhlášení 62. výzvy „Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura“ 

výzvy a zahájení příjmu žádostí z 10/2016 na 11/2016,  

- posunutí termínu vyhlášení a zahájení příjmu žádostí u výzvy č. 65 „Regionální vzdělávání ITI“ 

z 11/2016 na 12/2016, 

- posunutí termínu vyhlášení a zahájení příjmu žádostí u výzvy č. 66 „Regionální vzdělávání 

IPRÚ“ z 11/2016 na 12/2016. 

- zrušení 68. výzvy „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II“ - výzva bude vyhlášena 

v roce 2017 a je uvedena v harmonogramu výzev IROP pro rok 2017 pod č. 69. 

 

 

 

Změny v harmonogramu výzev IROP na rok 2017 

- obecně: změna číslování výzev podle reálných termínů vyhlášení výzev, 

- důvod zařazení nových výzev: volná alokace v dané aktivitě (úspory z předchozí výzvy atd.), 

- nově zařazena výzva č. 69 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II“, snížení alokace 

na 250 mil. EFRR,  

- 71. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.“ a 72. výzva „Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání (SVL) II.“ - posun termínu ukončení příjmu žádostí na 08/2017, 

- zrušena výzva č. 73 „eGovernment II“ z důvodu přesunu alokace do aktualizované výzvy č. 26, 

- nově zařazena výzva č. 82 „ Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“, 

- nově zařazena výzva č. 83 „Polyfunkční komunitní centra IPRÚ“,  

- 84. výzva „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol II“ a 86. výzva “Infrastruktura 

středních škol a vyšších odborných škol (SVL) II“ - posun termínu ukončení příjmu žádostí na 

11/2017, 

- nově zařazena výzva č. 86 „Muzea II“, 

zrušeny výzvy č. 88 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II“ a 

výzva č. 89 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v SVL II“ 

z důvodu řízení alokace v SC 2.4, 

- přejmenování 91. výzvy „Zateplování II“ na „Energetické úspory v bytových domech III“. 

 


