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Přehled p říjemců 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  

Organiza ční složky státu , to je 
ministerstva a další úst řední správní 
úřady , vymezené v §1 a §2 zákona 
č.2/1969 Sb., v aktuálním znění 
(kompetenční zákon), resp. jimi z řízené 
organiza ční složky státu  (zákon 
č.219/2000 Sb., o majetku České 
republiky)  

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

 

Ministerstvo vnitra a jeho složky 3.4 Služby v oblasti v oblasti bezpečnosti, prevence a 
řešení rizik  

aktivita a)  Vybudování informačního systému operačních 
středisek IZS – v max. výši 38 mil. Kč na kraj.  

aktivita b)  Vybudování infrastruktury pro zajištění příjmu 
a poskytování humanitární pomoci (logistická základna).  

aktivita c)  Vybudování infrastruktury pro jednotný výcvik 
složek IZS (Národní centrum pro výcvik složek IZS – 
velký projekt) 

MPSV a jím zřízené příspěvkové 
organizace  

3.1 Služby v oblasti sociální integrace  

aktivita a)  Investiční podpora procesu a zavádění 
jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 

aktivita c)  Investiční podpora poskytovatelům sociálních 
služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při 
prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky 

MPSV – Správa služeb zam ěstnanosti, 
Úřady práce  

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

aktivita a) Investiční podpora transformace a posilování 
služeb zaměstnanosti v ČR, včetně vytvoření nestátních 
institucí trhu práce (center práce)  

aktivita b)  Vybudování školících středisek služeb 
zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací 

aktivita c)  Vybudování a podpora poradensko-
vzdělávacích středisek pro klienty služeb zaměstnanosti 

Ministerstvo zdravotnictví a jím 
zřizované p říspěvkové organizace  

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  

aktivita a)  Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
národních sítí zdravotnických zařízení  

aktivita b)  Systémová opatření v oblasti prevence 
zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního 
vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem 
nebo věkem 

aktivita c)  Řízení kvality a nákladovosti systému 
veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření a 
hodnocení kvality a nákladovosti péče 
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příspěvková organizace Czech 
Tourism ) 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu  

aktivita a)  Zavedení národního informačního a 
rezervačního systému 

aktivita c)  Podpora marketingu na národní úrovni a 
tvorby zdrojových databází 

aktivita e)  Podpora prezentace ČR jako destinace CR 

Ministerstvo pro místní rozvoj  4.1 Národní podpora cestovního ruchu  

aktivita b)  Zavedení a informační podpora národních a 
mezinárodních standardů ve službách CR 

aktivita c)  Podpora marketingu na národní úrovni a 
tvorby zdrojových databází 

Ministerstvo kultury a jím z řizované 
příspěvkové organizace  

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

aktivita a)  Vytváření a zefektivnění národních 
metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví 

aktivita b)  Realizace vzorových projektů obnovy a využití 
nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového 
fondu ČR  

aktivita c)  Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní 
služby s vyšší přidanou hodnotou (celostátní působnost) 

Příspěvkové organizace z řízené 
organiza čními 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 

 

Kraje  a jimi z řizované a zakládané 
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 – aktivita a)  
Investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních 
služeb v jiné typy sociálních služeb 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – aktivita c)  
Vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích 
středisek pro klienty služeb zaměstnanosti 

3.4 Služby v oblasti v oblasti bezpečnosti, prevence a 
řešení rizik – aktivita a) Vybudování informačního 
systému operačních středisek IZS – v max. výši 38 mil. 
Kč na kraj 

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

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – aktivita a)  
Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních 
sítí zdravotnických zařízení 

Obce  (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - 
aktivita a)  Revitalizace veřejných prostranství  

5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 
politik  
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Obce  a jimi z řizované a zakládané 
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  

aktivita a)  Investiční podpora procesu a zavádění 
jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 

aktivita b)  Investiční podpora při zajištění dostupnosti 
služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce 
ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět 
na trh práce a do společnosti 

aktivita c)  Investiční podpora poskytovatelům sociálních 
služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při 
prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
- aktivita b)  Realizace vzorových projektů obnovy a 
využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 
památkového fondu ČR 

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 
- aktivita b)  Realizace vzorových projektů obnovy a 
využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 
památkového fondu ČR 

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  

aktivita b)  Investiční podpora při zajištění dostupnosti 
služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce 
ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět 
na trh práce a do společnosti 

aktivita c)  Investiční podpora poskytovatelům sociálních 
služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při 
prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – aktivita b)  
Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik 
obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob 
znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
- aktivita b)  Realizace vzorových projektů obnovy a 
využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 
památkového fondu ČR 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu - aktivita d)  
Prezentace a propagace kulturního a přírodního 
bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR 
na národní úrovni 

Nestátní neziskové organizace  (NNO) – 
obecně prospěšné společnosti podle 
zákona č.248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, nadace a 
nadační fondy  podle zákona č. 227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních fondech 

 

 

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

aktivita a)  Vytváření a zefektivnění národních 
metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví 

aktivita c)  Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní 
služby s vyšší přidanou hodnotou (celostátní působnost) 



4 / 4 

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 – aktivita c)  
Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, 
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a 
realizaci nástrojů sociální ekonomiky 

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  

aktivita a)  Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
národních sítí zdravotnických zařízení 

aktivita b)  Systémová opatření v oblasti prevence 
zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního 
vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem 
nebo věkem 

aktivita c)  Řízení kvality a nákladovosti systému 
veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření a 
hodnocení kvality a nákladovosti péče 

Zájmová sdružení právnických osob 
s celorepublikovou p ůsobností 
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. 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu - aktivita d)  
Prezentace a propagace kulturního a přírodního 
bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR 
na národní úrovni 

 

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 
- aktivita c)  Zdokonalení infrastruktury pro moderní 
kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou (celostátní 
působnost) 

Vlastníci bytových dom ů – 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  

aktivita b)  Regenerace bytových domů 

aktivita c)  Pilotní projekty (7 až 10) zaměřené na řešení 
romských komunit ohrožených sociálním vyloučením (v 
koordinaci s 3.1 b) 

 

Řídící orgán IOP a zprost ředkující 
subjekty IOP 

6.1 – Aktivity spojené s řízením IOP 

6.2 – Ostatní náklady technické pomoci IOP 
 


