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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
20.
50.
51.
53.

Název výzvy
Podpořené projekty
Nízkoemisní a bezemisní vozidla
26 za 2,766 mld.Kč (EU)
Udržitelná doprava (ITI) – průběžná
21 za 1,498 mld.Kč (EU)
Udržitelná doprava (IPRÚ) – průběžná 10 za 0,744 mld.Kč (EU)
Udržitelná doprava (CLLD) – průběžná
0
Stav k 1. 5. 2019
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004402
Řídící informační systém pro MHD Brno - RIS II

CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000924
Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001862
Automatické parkovací zařízení
pro kola v Lysé nad Labem

OPATŘENÍ NAP ČM PLNĚNÁ
PROSTŘEDNICTVÍM IROP K 31.12.2018
Opatření NAP ČM

Plnění

Podpora pořízení vozidel na alternativní paliva
do flotil dopravních podniků a do flotil dopravců
S7 zajišťujících městskou hromadnou dopravu a
2015 - dosud
veřejnou linkovou dopravu
Podpora pořízení trolejbusů a tramvají s
bateriovým pojezdem do flotil dopravních
E2 podniků a do flotil dopravců zajišťujících
2015 - dosud
městskou hromadnou dopravu a veřejnou
linkovou dopravu
Podpora budování neveřejné nabíjecí
S12 infrastruktury pro MHD
nevyjednáno (2015-17)

S7 – PODPORA NÁKUPU VOZIDEL
NA ALTERNATIVNÍ PALIVA Z IROP
• 20. výzva IROP – celkem má být pořízeno min. 211 silničních vozidel
• 20. výzva IROP k 31. 12. 2018:
– 21 dokončených projektů nákupu silničních vozidel,
– nakoupeno 55 elektrobusů, 143 CNG autobusů

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000421
Nákup bezemisních a nízkoemisních
NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH
vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO ARRIVA
MORAVA

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_022/0001329
Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených
elektrobusů v roce 2017

S7 – PODPORA NÁKUPU VOZIDEL
NA ALTERNATIVNÍ PALIVA Z IROP
• 50. (ITI) a 51. (IPRÚ) výzva IROP – většina z 23 podvýzev
vyhlášených velkými městy určena pro silniční vozidla

• 50. a 51. výzva IROP k 31. 12. 2018:
– 19 dokončených projektů nákupu silničních vozidel,
– nakoupeno 14 elektrobusů, 106 CNG busů
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007419
ITI - Obnova vozového parku
MHD v DPO V.

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006640 Pořízení elektrobusů pro město Bílina
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005669 Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
pro MHD Havířov

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005618
Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001329
Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených
elektrobusů v roce 2017

E2 – PODPORA NÁKUPU DRÁŽNÍCH
VOZIDEL Z IROP
• 20. výzva IROP – celkem má být pořízeno min. 76 drážních vozidel
• 20. výzva IROP k 31. 12. 2018:
– 7 dokončených projektů nákupu drážních vozidel,
– nakoupeno 38 trolejbusů, 20 tramvají
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001388
Pořízení elektrobusů a trolejbusů s pomocným pohonem
pro účely veřejné přepravy v Hradci Králové

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001638
Obnova vozového parku MHD v DPO III.
- lokalita Poruba

E2 – PODPORA NÁKUPU DRÁŽNÍCH
VOZIDEL Z IROP
• 50. (ITI) a 51. (IPRÚ) výzva IROP – některé podvýzvy vyhlášené
velkými městy určeny výhradně pro drážní vozidla
• 50. a 51. výzva IROP k 31. 12. 2018:
– 7 dokončených projektů nákupu drážních vozidel,
– nakoupeno 60 trolejbusů, 2 tramvaje
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_046/0005725 Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008904
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu
městské hromadné dopravy v Pardubicích

VOZIDLA V IROP 2019+
• 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 5 otevřených podvýzev

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

• 89. výzva IROP

89. VÝZVA IROP
• „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“
• původně neplánovaná výzva (realokace prostředků z OP PIK)
• stejný systém hodnocení projektů jako ve 20. výzvě IROP
Číslo
Druh
Název výzvy
výzvy
výzvy

89

Plánované
Plánované datum
Příspěvek
datum
zahájení
Unie (CZK) vyhlášení
příjmu
výzvy
žádostí o
podporu

Nízkoemisní
a bezemisní
vozidla pro kolová 1 839 877 615 05/2019
uhelné
regiony

06/2019

Plánované
datum
ukončení
příjmu
žádostí o
podporu

10/2019

Podporované aktivity

Území
Typy příjemců
(místo dopadu)

· 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

Kraje a obce,
pokud poskytují
veřejné služby v
přepravě
Území uhelných
cestujících
regionů
samy, dopravci
(Ústecký,
ve veřejné
Karlovarský,
dopravě na
Moravskoslezský
základě smlouvy
kraj)
o veřejných
službách v
přepravě
cestujících

VOZIDLA 2021+ (IROP 2)
• návrh Nařízení k EFRR a FS – politický cíl 3 „Propojenější Evropa“
(PC 2 „Nízkouhlíková a propojenější Evropa“)
• Country report EK – investiční pokyny pro ČR
• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020
• 7 operačních programů – IROP 2
• příprava IROP 2 – do konce roku 2019 1. verze Programového dokumentu
Priorita
2 – Rozvoj
městské
mobility,
revitalizace
obcí a měst,
zvýšení
bezpečnosti

Specifický cíl
o
SC 2.1 Podpora udržitelné
o
multimodální městské
o
mobility (2 viii)
o
o
Čistá a aktivní mobilita
o

Aktivita
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
Telematika pro veřejnou dopravu
Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
Bezpečnost v dopravě
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Děkuji za pozornost

