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Přehled příjemců podpory a oblastí intervencí, 
ve kterých mohou podat projektovou žádost. 

Podrobný popis podporovaných aktivit a kritérií je uveden v Programovém dokumentu IOP. 
 

Příjemce podpory Oblast intervence  
Organizační složky státu, to je ministerstva a 
další ústřední správní úřady, vymezené v §1 
a §2 zákona č.2/1969 Sb., v aktuálním znění 
(kompetenční zákon), resp. jimi zřízené 
organizační složky státu (zákon č.219/2000 
Sb., o majetku České republiky)  

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

3.1. Služby v oblasti sociální integrace  

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivity a,b,c,e) 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
 

Organizační složky státu v oblasti služeb 
zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce) 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

 

Příspěvkové organizace zřízené 
organizačními složkami státu (zákon 
č.219/2000 Sb., o majetku České republiky, 
zákon č.218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) 

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivity a,b,c,e) 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
 

Kraje a jimi zřizované organizace (zákon 
č.129/2000 Sb., o krajích, zákon č.250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů)  

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  

3.4 Služby v oblasti v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik 1 

Kraje (zákon č.129/2000 Sb., o krajích, zákon 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů) 

5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  
 

Organizace zřizované a zakládané kraji a 
obcemi (zákon č.250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

3.4 Služby v oblasti v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik  

 

                                                        
1 kraje a jimi zřizované organizace budou moci být příjemci podpory pouze v případě, kdy konkrétní řešení 
jednotlivých projektů bude vyžadovat zapojení tohoto typu příjemce a bude součástí jednotného celostátního 
systému.  
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Obce (zákon č.128/2000 Sb., o obcích)  5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 2 

5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  

Obce a jimi zřizované organizace (zákon 
č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů) 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  

Svazky obcí (§49 a další zákona č.128/2000 
Sb., o obcích,  zákon č.250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  

Nestátní neziskové organizace NNO,  
obecně prospěšné společnosti (podle zákona 
č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech), občanská sdružení (podle 
zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů), 
církevní právnické osoby (podle zákona 
č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech) 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

 

Nestátní neziskové organizace NNO,  
obecně prospěšné společnosti (podle zákona 
č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech), občanská sdružení (podle 
zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů), 
církevní právnické osoby (podle zákona 
č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech) s celorepublikovým 
působením v cestovním ruchu.  

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivita d) 3 

 

Podnikatelé (osoby zapsané v obchodním 
rejstříku a osoby podnikající na základě 
živnostenského oprávnění nebo na základě 
zvláštních předpisů) 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

Fyzické a právnické osoby poskytující 
veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 
podle zákona č.20/1966 Sb., v platném znění 
anebo zákona č.258/2000Sb., v platném znění 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

 

Zájmová sdružení právnických osob 
s celorepublikovou působností v cestovním 
ruchu (vytvořená v souladu s § 20f až § 20j 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 
Zájmová sdružení právnických osob musí 
prokázat finanční zdraví, minimálně tříletou 
historii a zkušenost s podporou rozvoje 
cestovního ruchu. A dále musí zájmové 
sdružení právnických osob vyvíjet svoji 
činnost v cestovním ruchu na národní úrovni, 
jeho členská základna musí pokrývat území 
většiny regionů NUTS 2 nebo mít své 
pobočky ve většině regionů NUTS 2 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivita d) 

 

                                                        
2 pro revitalizaci prostředí veřejných prostranství 
3 (NNO, musí splňovat následující podmínky: vyvíjet svou činnost v cestovním ruchu na národní úrovni, mít 
takovou členskou základnu, která pokrývá území většiny regionů NUTS 2 nebo mít své pobočky ve většině 
regionů NUTS 2. NNO musí rovněž prokázat národní působnost v cestovním ruchu, minimálně tříletou historii a 
zkušenost s podporou rozvoje cestovního ruchu). 



3 / 3 

Zájmová sdružení právnických osob 
(vytvořená v souladu s § 20f až § 20j zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

 

Vlastníci bytových, popř. nebytových 
prostor– vlastníky mohou být obce (zákon 
č.128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či 
další obchodní společnosti (zákon č.513/1991 
Sb., obchodní zákoník), společenství vlastníků 
jednotek (zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů), další právnické a fyzické osoby 
vlastnící bytový dům (např. občanský 
zákoník) 

5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

 

Implementační struktura IOP (Řídící 
orgán IOP a zprostředkující subjekty IOP) 

6.1 – Aktivity spojené s řízením IOP 

6.2 – Ostatní náklady technické pomoci IOP 
 
Podrobnější specifikaci příjemců naleznete v rámci jednotlivých výzev a v příručkách pro žadatele. 


