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Téma semináře

▪ Podporovaná opatření a podmínky IROP pro SC 2.2 Zelená infrastruktura
ve veřejném prostranství měst a obcí

▪ Informace k výzvě pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů
pro aktivitu Zelená infrastruktura veřejných prostranství

▪ Podmínky nositele ITI, specifická kritérií přijatelnosti pro výběr záměrů,
formulář záměrů

Změna oproti avizovaným informacím:

Výzva nositele č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství
bude vyhlášena 30.9.2022.



IROP 2021–2027    Specifický cíl 2.2

SC 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené 
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Aktivita Zelená infrastruktura ve veřejném 
prostranství měst a obcí

▪ ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou 
infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související 
opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality 
ekosystémových služeb měst a obcí;



IROP SC 2.2 Typy podporovaných aktivit

Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství

Příklad: revitalizace náměstí řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch
umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch,
instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace,
umístění vodních prvků (s výjimkou mobiliáře jako např. pítka, dětská vodní hřiště,
kašny), přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve
veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění
ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a ke snižování hluku.

Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných
kasáren v širším centru města – revitalizace území a vznik parku, propojení centra
města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro
zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb.



IROP SC 2.2 Typy podporovaných aktivit

Příklad:
nepropustné zpevněné povrchy, inženýrské sítě (s výjimkou dešťové kanalizace*),
architektonické prvky (sochy, kašny), mobiliář (bez smart/green prvků), pítka, dětská
hřiště apod.

Doprovodná část projektu

Veřejná a technická infrastruktura (tzv. šedá infrastruktura)
v limitu 10 % výdajů na projekt.

Webové stránky IROP 2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Programový dokument IROP 2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

Specifická kritéria IROP pro SC 2.2 Zelená infrastruktura
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci


IROP 2021–2027    Specifický cíl 2.2

Zelená složka
Vegetační a vodní část projektu:
• rozšiřování zelených ploch
• výsadba stromů a další vegetace
• realizace nebo obnova vodních prvků 

(s výjimkou mobiliáře jako např. pítka, 

dětská vodní hřiště, kašny) – např. 
revitalizace vodních toků, obnova 
historických vodních příkopů, 
vytváření nebo obnova přírodě 
blízkých paralelních koryt, průlehů, 
tůní, jezírek, mokřadů, malých vodních 
nádrží, aj.

Součástí projektů bude Stanovisko AOPK
ČR k realizaci projektu – viz sada
zelených kritérií IROP.

ZELENÁ INFRASTRUKTURA



IROP 2021 – 2027    Specifický cíl 2.2

ZELENÁ INFRASTRUKTURA

Hospodaření s dešťovými vodami (HDV):
• výměna nepropustných zpevněných  povrchů 

za propustné
• budování propustných zpevněných povrchů
• vsakovací a retenční zařízení (plošný vsak, 

průleh, vsakovací nádrž) 
• retenční prostory s regulací odtoku do 

povrchových vod nebo kanalizace
• akumulační nádrže na zachytávání srážkových 

vod a jejich opětovné využití (zálivka zeleně)
• závlahové systémy pro zálivku veřejné zeleně 

využívající výhradně akumulovanou srážkovou 
vodu jako součást projektu HDV

Podmínky MŽP/SFŽP - viz sada modrých kritérií 
IROP.

Modrá složka



IROP 2021 – 2027    Specifický cíl 2.2

Nepropustné zpevněné povrchy
Kašny, pítka, sochy, hřiště (herní prvky)
Inženýrské sítě, přeložky

ŠEDÁ INFRASTRUKTURA (doprovodná část projektu)



IROP 2021–2027    Specifický cíl 2.2

Důležité informace k podmínkám IROP:

▪ IROP bude podporovat ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství 
zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického 
rozvojového dokumentu pro dané území

▪ nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a 
vodní plochy

▪ projekt bude muset splnit specifická kritéria IROP SC 2.2 – sada 30 kritérií 
(8 bílých – MMR, 15 zelených – AOPK, 7 modrých – SFŽP/MŽP)

▪ součástí projektů bude Stanovisko AOPK ČR k realizaci projektu

▪ při hodnocení projektů bude IROP klást důraz na environmentální aspekt 
projektu a jeho přínos v boji s klimatickou změnou, důraz bude kladen 
zejména na hospodaření s dešťovou vodou v řešeném území;

▪ IROP bude podporovat projekty, které budou projednány s občany;

▪ podpora z IROP bude směřována pouze do zastavěného území a zastavitelných 
ploch obce.



IROP SC 2.2 Specifická kritéria přijatelnosti

Dokument Specifická kritéria IROP pro SC 2.2 – aktivita „Zelená infrastruktura ve veřejném 
prostranství měst a obcí“ je dostupný na webových stránkách IROP 2021 -2027 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci
a zároveň bude informativní přílohou výzvy č. 27.

BÍLÁ KRITÉRIA
8 základních kritérií, které 
stanovilo MMR/IROP

Například:
➢ Územní studie VP/

architektonická studie
➢ Projednání projektu 

s občany
➢ Přístupnost veřejného 

prostranství bez omezení, 
k obecnému užívání

ZELENÁ KRITÉRIA
15 kritérií AOPK zaměřených 
na vegetační část projektu a 
vodní prvky

Například:
➢ Stanovištně vhodné 

dřeviny 
➢ Soulad se Standardy péče 

o přírodu a krajinu
➢ Dostatečné zhodnocení 

stávajícího stavu území 
(biodiverzity) a  stávajících 
vegetačních prvků

MODRÁ KRITÉRIA
7 kritérií SFŽP/MŽP 
zaměřených na hospodaření 
se srážkovou vodou

Například:
➢ Podmínky  podpory 

pro vsakovací zařízení
➢ Koeficient odtoku 

propustných povrchů
➢ Podmínky podpory 

pro závlahu

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci


Možnosti konzultace specifických kritérií IROP

BÍLÁ KRITÉRIA
Konzultace k bílým kritériím v sadě kritérií (kritéria IROP) zajišťuje výhradně Centrum 
pro regionální rozvoj (CRR). Tazatelé budou využívat konzultační servis 
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ a územní pracoviště sekce IROP 
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/

MODRÁ KRITÉRIA
Konzultace k modrým kritériím v sadě kritérií (kritéria pro srážkovou vodu) bude zajišťovat 
CRR. Primárně by měl soulad se stanovenými kritérii pro projekt garantovat projektant / 
hydrolog / odborník na hospodaření se srážkovou vodou v rámci přípravy projektového 
návrhu. 

ZELENÁ KRITÉRIA
Konzultace k zeleným kritériím v sadě kritérií (kritéria AOPK) zajišťuje AOPK - regionální 
pracoviště (https://nature.cz/web/cz/regionalni-pracoviste)  a vydávání stanoviska bude 
zajišťovat ústředí AOPK - Oddělení obecné ochrany přírody.

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/
https://nature.cz/web/cz/regionalni-pracoviste


IROP 2021–2027    Specifický cíl 2.2

Rozdělení alokace SC 2.2 z EFRR

Celková alokace SC 2.2: 13,8 mld. Kč  
❖ 4,5 mld. Kč pro ITI: 

z toho 730 mil. Kč pro ITI OMO

❖ 9,3 mld. Kč pro individuální projekty:
2,5 mld. Kč - více rozvinuté regiony (VRR)
3,4 mld. Kč - přechodové regiony (PR)
3,4 mld. Kč - méně rozvinuté regiony (MRR)

Typ MI ID MI Název monitorovacího indikátoru Jednotky MI
Cílová  hodnota 

ITI Ostrava 

výstup 444 001
Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než 
přizpůsobování se změnám klimatu

hektary 17,4 ha

výsledek 444 011
Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo 
modernizované zelené infrastruktuře

osoby

výsledek 426 001 Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody m3

Monitorovací indikátory SC 2.2

3,0 mld. Kč 
z alokace 

SC 2.2 se bude 
převádět 

do OPŽP !!!



Výzva č. 27 „Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Identifikace výzvy nositele ITI

Program Integrovaný regionální program (IROP)

Specifický cíl IROP / aktivita

2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické
rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských
oblastech, a omezování všech forem znečištění
Aktivita – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství

Číslo výzvy nositele Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti (OMO)

27

Název výzvy nositele Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Specifický cíl Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti (OMO)

3.5 Přizpůsobit města a jejich zázemí důsledkům klimatické 
změny

Opatření Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti (OMO)

3.5.2 Revitalizace veřejných prostranství a modrozelená
infrastruktura ve městech

Integrované řešení Strategie OMO
5 Atraktivní zelená města - modrozelená infrastruktura a další 
adaptační a mitigační opatření ve městech a jejich zázemí



Výzva č. 27 „Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Podpora , Indikátory

Celková částka dotace z EU fondů Evropský fond pro regionální rozvoj – 730 000 687,21 Kč  

Maximální míra podpory z EU fondů 85 %

Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů

10 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých 
výdajů

Není stanovena

Časová způsobilost výdajů projektu 1. 1. 2021 - 31. 12. 2029 

Indikátory

Celková plocha veřejného prostranství, které je předmětem 
realizace projektu (m2)  = Indikátor 444 001 Zelená infrastruktura 
podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (ha)

Plocha řešené modro-zelené infrastruktury (m2) v rámci veřejného 
prostranství, které je předmětem realizace projektu



Hodnotící kritéria výzvy č. 27

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ Zdroj

Projektový záměr je realizován na vymezeném území ITI. výzva nositele

Projektový záměr byl podán oprávněným žadatelem. výzva nositele

Projektový záměr splňuje minimální a maximální výši 
požadované podpory EU či CZV

výzva nositele

Projektový záměr je v souladu s harmonogramem uvedeným 
ve výzvě

výzva nositele



Hodnotící kritéria výzvy č. 27

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Zdroj

Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního 
programu.

PD OP, 
výzva nositele

Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy 
na předkládání programových rámců - příspěvek k naplnění finančního plánu a 
plánu indikátorů

výzva ŘO k PR

Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie –
s konkrétním opatřením strategického rámce a s vyjmenovaným integrovaným 
řešením.

koncepční 
část Strategie

Strategický projekt je ve stupni připravenosti stanoveném ze strany ŘO 
jako minimálně požadovaný.

výzva ŘO k PR

Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění strategie MO/A.
výzva nositele,
koncepční 
část Strategie ITI



Hodnotící kritéria výzvy č. 27

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI Zdroj

Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a souvisejících opatření 
ve veřejném prostranství. Součástí projektu je zelená infrastruktura (její 
modrá či zelená složka) a zároveň je součástí projektu mobiliář. 

Projekt neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky nebo vodní plochy.

výzva nositele,
projektový záměr

Projekt je realizován ve veřejném prostranství či realizací projektu dojde 
ke vzniku veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon 
o obcích). Veřejné prostranství bude každému přístupné bez omezení a bude 
sloužit k obecnému užívání (přístupné bez omezení, zdarma, budou sloužit 
obecnému užívání po celý den a to všechny dny v roce).

výzva nositele,
projektový záměr

Projekt je realizován v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách 
v souladu s platným územním plánem.

výzva nositele,
projektový záměr

V případě, že alokace úspěšně vyhodnocených záměrů na strategické projekty přesáhne 100 % 
alokace výzvy, budou předložené záměry seřazeny dle podílu plochy řešené zeleno-modré 
infrastruktury vůči celkové ploše řešeného veřejného prostranství.



Formulář záměru k výzvě č. 27

Formulář záměru bude ke stažení na webových stránkách 
https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/

FORMULÁŘ:

➢ Popis plnění specifických kritérií přijatelnosti výzvy

➢ Uvedení povinných indikátorů

Celková plocha veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu (m2)

Plocha řešené modro-zelené infrastruktury (m2) v rámci veřejného prostranství, které je 

předmětem realizace projektu.

Uveďte všechny další možné výstupy projektu, které je možné kvantifikovat, např.  objem retenčních  

nádrží pro využití srážkové vody (m3), plocha propustných zpevněných povrchů (m2), plocha 

revitalizované/zakládané zeleně (m2), počet vysázených dřevin (ks), délka revitalizovaného toku (m), 

počet obyvatel, kteří mají přístup k předmětnému veřejnému prostranství

SPECIÁLNÍ FORMULÁŘ ZÁMĚRU !!!
pro výzvu č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství

https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/


Formulář záměru k výzvě č. 27

➢ Místo realizace projektu

Uveďte místo realizace projektu (název obce, katastrální území, název veřejného 
prostranství, parku, náměstí, případně vymezení předmětné plochy ulicemi atd.).

Jako povinnou přílohu formuláře doložte přehlednou situaci/mapu s grafickým 
vyznačením hranice řešeného území veřejného prostranství a to ve formátu 
PDF (velikost A4 / A3).

SPECIÁLNÍ FORMULÁŘ ZÁMĚRU !!!
pro výzvu č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství



Formulář záměru k výzvě č. 27

➢ Rozpočet 

Členění celkových výdajů na projekt (v Kč s DPH):

▪ Přímé realizační výdaje (to jsou výdaje za realizaci stavby) 

▪ Realizační výdaje na modrozelenou infrastrukturu

▪ Realizační výdaje na doprovodnou část projektu (šedá infrastruktura)

▪ Nepřímé (paušální) výdaje – studie, projektové dokumentace, posudky, 
autorský dozor, technický dozor, BOZP, dotační management, veřejné zakázky, 
atd.

VÝPOČET  CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ A VÝPOČET DOTACE EU POMOCÍ XLS 
VÝPOČTOVÉHO NÁSTROJE, KTERÝ BUDE PŘÍLOHOU VÝZVY !!!

Vypočtené hodnoty pak přepíšete do formuláře záměru:

- Předpokládané celkové způsobilé výdaje (v Kč s DPH):

- Předpokládaná částka spolufinancování z EU fondů (v Kč s DPH):

SPECIÁLNÍ FORMULÁŘ ZÁMĚRU !!!
pro výzvu č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství



Výpočtový nástroj pro výpočet CZV a dotace

ČLENĚNÍ CELKOVÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU v Kč (včetně DPH)

Výdaje na nepřímé (paušální) výdaje 3 000 000 

Přímé realizační výdaje (stavba) 50 000 000 

z toho výdaje na modrozelenou infrastrukturu 30 000 000 

z toho výdaje na doprovodnou část projektu 20 000 000 

Celkové výdaje projektu 53 000 000 

Celkové způsobilé výdaje 38 000 000 

Dotace z EU  (85 % CZV) 32 300 000 

XLS VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ BUDE PŘÍLOHOU VÝZVY !!!  Vyplňujete:
• Nepřímé paušální výdaje (výdaje za studie, PD, posudky, TDI, AD, BOZP a další)

• Přímé realizační výdaje (náklady na realizaci stavby) a tyto výdaje rozčleníte:

❑ Výdaje na modrozelenou infrastrukturu (např. propustné povrchy, 
vegetační úpravy, vodní plochy, retence, vsaky, průlehy, závlahový systém, 
mobiliář se smart / green prvky

❑ Výdaje na doprovodnou část projektu tzv. šedou infrastrukturu (např. 
nepropustné povrchy, kašny, pítka, inženýrské sítě)

→ Způsobilé výdaje

→ Způsobilé výdaje

→ Způsobilé do limitu 10% výdajů na projekt

Vypočtené údaje    
uveďte 
do formuláře záměru



Výzva č. 27 „Zelená infrastruktura veřejných prostranství

REKAPITULACE:

Vyhlášení výzvy 30.9.2022
Příjem záměrů 30.9.2022 – 31.10.2022

Samostatný formulář záměru pro výzvu č. 27 !!!

Přílohou výzvy bude:

• Sada kritérií SC 2.2 IROP

• Speciální obsahová nápověda pro vyplnění formuláře

• XLS výpočtový nástroj pro výpočet způsobilých výdajů a 
dotace EU



Děkujeme za pozornost

Kontakt:
Ing. Šárka Pohlová 
specialista ITI a metropolitní spolupráce 
599 443 178, 727 952 695 
spohlova@ostrava.cz 


