
 

 

Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP 

Oblast podpory 

 
Číslo výzvy Zahájení 

příjmu žádostí 
Ukončení 

příjmu žádostí 
Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné 
správě  
 

 
 

22 
14.2.2014 30.6.2014 Obce 400 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Jak-na-

projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-

IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-

IOP-Konsolidace-IT-a-nove-

slu 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 
a) podpora (investiční) transformace a 
posilování služeb zaměstnanosti v ČR 
b) vybudování dalších školicích středisek 
služeb zaměstnanosti a podpora 
spolupracujících organizací 

 
 

4 
11. 11. 2009 31. 8. 2014 

OSS v oblasti služeb 
zaměstnanosti (sekce trhu 
práce 
MPSV, Úřad práce ČR). 

1266,3 http://www.mpsv.cz/cs/7794  

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik 
a) Vybudování informačního systému 
operačních středisek IZS 
d) Pořízení technologie pro zajištění 
efektivní akceschopnosti IZS  
 

 
 
 

23 7.3.2014 30.6.2014 

Kraje a jimi zřizované 
organizace (zdravotnické 
záchranné služby) 
 

885 

http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Jak-na-

projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-

IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-

o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova  

4.1 Národní podpora cestovního ruchu 
c) podpora marketingu na národní 
úrovni a tvorby zdrojových databází 
e) podpora prezentace ČR jako 
destinace cest. ruchu 

 
 

12 7. 9. 2011 kontinuální 
OSS a jimi zřizované 
příspěvkové organizace. 
 

1639 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-
vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-
IOP-(2) 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu 
d) Prezentace a propagace kulturního a 
přírodního bohatství, kulturního 
průmyslu a služeb s využitím pro 
cestovní ruch na národní úrovni.  
 

 
 

25 
25.6.2014 30.9.2014 

Nestátní neziskové organizace 
(NNO) s celorepublikovou 
působností v cestovním ruchu 

150 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-
IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-25-IOP-
Narodni-podpora-cestovnih 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.mpsv.cz/cs/7794
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-intervence-4-1-IOP-(2)


 

 

Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP 

Oblast podpory 

 
Číslo výzvy Zahájení 

příjmu žádostí 
Ukončení 

příjmu žádostí 
Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

5.1 – Národní podpora využití 
potenciálu kulturního dědictví  
a) Vytváření a zefektivňování národních 
metodických center pro vybrané oblasti 
kulturního dědictví 
b) Realizace vzorových projektů obnovy 
a využití nejvýznamnějších součástí 
nemovitého památkového fondu ČR 
 

 
 
 

24 
25.4.2014 30.6.2014 

Organizační složky státu a jimi 
zřizované příspěvkové 
organizace, obce a jimi 
zřizované org., svazky obcí, 
NNO, zájmová sdružení PO.  
 

621 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-
IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-
Narodni-podpora-vyuzivani 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích 
a) revitalizace veřejných prostranství 
b) regenerace bytových domů 
c) pilotní projekty zaměřené na řešení 
romských komunit ohrožených 
sociálním vyloučením 

 
 
 
 

7 1.7. 2009 kontinuální 

Obce, vlastníci bytových 
domů, NNO, bytová družstva 
či další obchodní společnosti 
vlastníci jednotek sdružení ve 
společenství vlastníků 
jednotek podle zvláštního 
zákona další právnické a 
fyzické osoby vlastnící bytový 
dům. 

4 814,3 

http://www.strukturalni-
fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-
podavani-zadosti-o-poskytnuti-
podpory 

Zdroj:  MSC2007 – 26.6.2014, webové stránky Integrovaného OP  

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP naleznete na  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-
vyzvy 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy


 

 

Tab. 6 - PLÁNOVANÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP 

Oblast podpory 

Číslo výzvy 
Zahájení 

příjmu žádostí 
Ukončení 

příjmu žádostí 
Typ oprávněného žadatele 

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ) 
v mil. Kč 

Odkaz na web 

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik 
d) pořízení technologie pro zajištění 
efektivní akceschopnosti IZS  

 
 

26 30.6.2014 29.8.2014 
Ministerstvo vnitra ČR – 
Policejní prezidium ČR 

Cca 1200 N/A 

 


