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IPRÚ – INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ- 05/2022

• Realizace od roku 2017;

• vyhlášeno celkem 41 výzev nositele;

• předloženo 84 projektových záměrů a 68 žádostí o podporu;

• schváleno 64 žádostí o dotaci do integrovaných výzev řídících orgánů IROP a OPD

• ukončeno 53 projektů 

• uskutečněno 10 jednání  Řídícího výboru;

• 48 hlasování per rollam ;

• 46 jednání Pracovních skupin;

• účast na realizaci - 28 subjektů z území;

• čerpání IROP – 71,4 %

• čerpání OPD – 15,4 %
71%

29%

IROP OPD



AKUTÁLNÍ STAV REALIZACE IPRÚ k 16. 5. 202



• Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká

Modernizace odborné učebny fyziky s kapacitou 30 žáků proběhla
na ZŠ Pohůrecká v Suchém Vrbném v roce 2018 a významným
způsobem zlepšila podmínky technického vzdělávání. Učebnu
využívá celý druhý stupeň školy a dále zájmové kroužky Robotika,
Výzkumák a Programování LEGO robotů. Modernizace zahrnovala
stavební úpravy, dodávku nábytku a dodávku velkého množství
výukových pomůcek. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB
podpořen částkou ve výši 3 138 670 Kč.

• Laboratoř pro obor Rostlinolékařství

Realizací projektu byla zvýšena kvalita vzdělávání v oblasti
klíčových kompetencí přírodovědných předmětů, byla zajištěna
bezbariérovost objektu přístavbou osobního výtahu a
bezbariérovým sociálním zařízením, které příjemce vybudoval z
vlastních zdrojů. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola byla podpořena vybudováním a vybavením nové,
moderní laboratoře pro nově akreditovaný obor Rostlinolékařství.
Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 3
938 236,82 Kč.



IPRÚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

• Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov

Modernizace a rekonstrukce celkem 9 úseků silnice II. třídy č.
II/146 ve směru Hluboká nad Vltavou – Lišov (k. ú. Lišov, Levín
u Lišova, Lhotice u Českých Budějovic, Hosín, Dobřejovice u
Hosína, Hluboká nad Vltavou) v souhrnné délce 6,101 km
proběhla v roce 2018 a vyřešila nevyhovující stavebně
technický stav daných úseků silnice. Projekt byl
prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 48 018 74
Kč.

• Rozšíření kapacityMŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem projektu byla výstavba nového třípodlažního
pavilonu se dvěma třídami pro děti předškolního věku a
navazujícím zázemím. Navrhovaný objekt je umístěn na
původní půdorys stávajícího pavilonu, který nebyl mateřskou
školou využíván a který byl kompletně odstraněn. Nově
vybudovaný pavilon v Českých Budějovicích v lokalitě Suché
Vrbné se stal součástí stávající mateřské školy Železničářská,
která je jedním z pracovišť Mateřské školy Sedmikráska.
Celková částka dotace ve výši 26 536 985,10 Kč.



IPRÚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

• Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých
Budějovicích

Šlo o výstavbu nové cyklostezky v těsné blízkosti nově
budované komunikace - přeložky silnice III/14539 přes ulici M.
Horákové do ul. Strakonické. Cyklostezka nyní svádí dopravu
cyklistů z ul. O. Nedbala a E. Rošického a nabízí bezpečnější
variantu přesunu do centra. Výstupem projektu bylo 0,706 km
nové cyklostezky. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB
podpořen částkou ve výši 6 224 764,77 Kč.

• Parkoviště Jírovcova II

Předmětem projektu bylo vybudování záchytného parkoviště
doplněného o parkovací místa pro jízdní kola, které slouží jako
veřejná parkovací plocha s možností přestupu na linku MHD
obsluhovanou elektrobusy. Stavba je situována v místě
stávajících zpevněných ploch bývalých kasáren. Stavební
pozemek je ohraničen ze dvou stran místními komunikacemi -
ulice Nádražní a ulice U Trojice a navazuje na již vybudované
parkoviště - Parkoviště Jírovcova. Výstupem projektu je 257
kolmých parkovacích stání a 48 parkovacích stání pro jízdní
kola. Celková částka dotace ve výši 4 165 000,- Kč.



TVORBA STRATEGIE ITI ČBA - PO 2021-2027
• Září 2019 – zahájení zpracování analytické části

• Listopad 2019 – zjišťování absorpční kapacity území, komunikace s potenciálními partnery, sběr projektů

✓ osloveno více než 300 subjektů

✓ partneři v území – obce, firmy, mateřské a základní školy, vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné
instituce, destinační management a MAS,

✓ proběhlo více než 130 jednání (včetně 4 hromadných prezentací).

✓ zaevidováno 200 kandidátních projektů v celkovém finančním objemu 6 mld. Kč (podíl EU).

• Duben 2020 – zahájení zpracování Koncepční části, definice kandidátních projektů

• Červen 2021 – ustanovení 7 pracovních skupin, prověřován proces SEA na MŽP, zahájena příprava Programových

rámců /Akčního plánu



TVORBA STRATEGIE ITI ČBA - PO 2021-2027
• Říjen – Prosinec 2021 - metodiky pro tvorbu ISg

✓ Zákon č. 248/2000 Sb., zákon o podpoře regionálního rozvoje

✓ MPINRAP - metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů – schválen,
vstoupil v platnost 1.11.2021

✓ PD schváleny vládou, předloženy ke schválení EK, návrh specifických kritérií přijatelnosti

• Leden – Duben 2022

✓ ukončeno zpracování Koncepční části ISg – schválena ZM ČB v únoru 2022

✓ příprava Finančního plánu a nového webu ITI ČBA

✓ příprava Programových rámců pro všechny OP

✓ návrh Koncepční části ISg posouzen MŽP – vydáno stanovisko JčKÚ a MŽP, aktuálně posuzována MMR ČR

• Květen 2022 – příprava programových rámců
✓ OP JAK, OP TAK – vyhlášeny výzvy na předkládání projektových záměrů

✓ další výzvy – KVĚTEN 2022

✓ OP Zaměstnanost – mimo režim Programových rámců, 31. 3. 2022 zaslán seznam kandidátních projektů
MPSV



ALOKACE IROP - ITI ČBA

SC Aktivita IROP Alokace SC Aktivita IROP Alokace

1.1 eGovernment 11 642 607 4.1 MŠ 71 162 329

2.1 kolejová vozidla 0,00 4.1 ZŠ 138 550 606

2.1 ostatní vozidla 136 031 588 4.1 neformální vzdělávání 5 600 000

2.1 cyklostezky 69 783 424 4.2 sociální bydlení 26 578 571

2.1 dobíjecí stanice 29 189 679 4.2 sociální služby 63 953 264

2.1 telematika 33 377 177 4.4 památky 75 149 108

2.1 terminály 69 485 717 4.4 knihovny 0,00

2.1 bezpečnost 42 175 344 4.4 muzea 34 044 307

2.2 veřejná prostranství 248 171 241 4.4 cestovní ruch 20 426 584

Celkem 1 075 321 532



INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ ITI ČBA

1. Udržitelný rozvoj aglomerace

Soubor investičních priorit zaměřených na zvýšení atraktivnosti aglomerace, podpora zvýšení návštěvnosti díky
nabídce turistických a kulturních cílů včetně možností trávení volného času.

Vazba na aktivity spojené s projektem Město a voda.

Aktivity integrovaného řešení:
• revitalizace veřejných prostranství se zaměřením na posílení sociálně aktivizační funkce prostranství (regenerace

parků a nábřeží, vybavení mobiliářem, zakládání a obnova sídelní zeleně)
• obnova sakrálních staveb v aglomeraci
• revitalizace kulturních památek
• rekonstrukce objektů pro spolkovou, edukační, výstavní a společenskou činnost
• posílení role cestovního ruchu - rozvoj veřejných služeb cestovního ruchu turistických atraktivit) a vytváření nabídky

nových zajímavých turistických atraktivit (např. budování informačních center, navigačních systémů, digitalizace
turistické nabídky, služby v rámci veřejných apod.)

Absorpční kapacita kandidátních projektů: 500 mil. Kč (podíl EU)
IROP: 500 mil. Kč



INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ ITI ČBA
2. Adaptace na změnu klimatu

Integrované řešení problémů spojených se změnou klimatu - zvýšení kvality a odolnosti zeleně, posílení zelené
infrastruktury a městských parků, změna způsobu odvodnění, snížení přehřívání.

Vazba na strategický projekt Adaptace na změnu klimatu.

Aktivity integrovaného řešení:
• revitalizace veřejných prostranství, parků a nábřeží, retence a akumulace srážkové vody
• protipovodňová opatření
• zefektivnění hospodaření s energií včetně výstavby pasivních domů
• výstavba zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
• podpora přechodu k oběhovému hospodářství – zvýšení recyklace a využití odpadů (nízkoteplotní sušení kalů,

výstavba a modernizace sběrných dvorů)

Absorpční kapacita kandidátních projektů: 399 mil. Kč (podíl EU)
IROP: 250 mil. Kč
OPŽP: 149 mil. Kč



INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ ITI ČBA
3. Sociální začleňování 

Dílčí aktivity projektu přispějí k celkovému posílení sociálně-ekonomické integrace osob v aglomeraci. 

• podpora sociálního začleňování 

• zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě
nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby

• aktivity zaměřené na dlouhodobě znevýhodněné postavení žen a mužů po MD/RD, žen a mužů 50+ na trhu práce

• posílení integrace osob se zdravotním postižením 

• výstavba a rekonstrukce infrastruktury sociálních služeb

Absorpční kapacita kandidátních projektů: 162,3 mil. Kč (podíl EU)
IROP: 74,3 mil. Kč
OPZ: 88 mil. Kč



INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ ITI ČBA

4. Dopravně dostupná a bezpečná jihočeská metropole 

Opatření zaměřené na zlepšení dopravní dostupnosti centra jihočeské metropole a zvýšení prostupnosti sítě
komunikací a cyklostezek. Součástí je i zlepšení podmínek veřejné dopravy, budování systému záchytných 
parkovišť a bezpečných přechodů, podpora udržitelných ekologických forem dopravy.

Aktivity integrovaného řešení:

• dokončení koncepce řízení dopravy - telematická opatření – modernizace systému řízení křižovatek 

• budování záchytných parkovišť včetně dobíjecích stanic, navazujících cyklostezek a bezpečných přechodů

• rozvoj MHD – modernizace a rozšíření informačních systémů pro zastávky, rozšíření odbavovacího systému 
MHD, obnova vozového parku

Absorpční kapacita kandidátních projektů: 1 307 mil. Kč (podíl EU)
IROP: 1 209 mil. Kč
OPD: 98 mil. Kč



INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ ITI ČBA
5. Českobudějovická aglomerace jako centrum vzdělanosti

Rozvoj technické vzdělanosti, posílení inovačních kapacit a zavádění pokročilých inovačních technologií do praxe. 
Vazba na RIS3 strategii.

Aktivity integrovaného řešení:

• projekty zaměřené na spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru – podpora orientovaného výzkumu s 
vysokým aplikačním potenciálem, šíření výsledků a výstupů společného výzkumu se subjekty z aplikační sféry

• rozvoj výzkumných kapacit a inovačních center, budování vědeckotechnických parků

• budování odborných učeben ZŠ se zaměřením na moderní způsoby výuky prostřednictvím ICT 

• navyšování kapacit MŠ

Absorpční kapacita kandidátních projektů: 1 701 mil. Kč (podíl EU)
OP JAK: 1 000 mil. Kč
IROP: 272 mil. Kč (+170 mil. v případě schválení stupně 4 pro MŠ)
OP TAK: 429 mil. Kč



DALŠÍ FÁZE ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ITI ČBA

• vyhlášení výzev pro sběr projektových záměrů

• posouzení všech projektových záměrů

• prioritizace projektů dle nastavených kritérií

• tvorba Programových rámců

• tvorba Strategického rámce

Září 2022

• dopracování ISg ITI ČBA

• schválení ISg ITI ČBA v orgánech obce, předložení ISg na MMR ČR



Děkuji za pozornost

https://iti.c-budejovice.cz

https://iti.c-budejovice.cz/

