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Aktivity IROP pro období 2021 - 2027
Nízkoemisní
a bezemisní
vozidla pro
veřejnou dopravu

Silnice II. třídy na
Prioritní regionální
silniční síti

Deinstitucionalizace
psychiatrické péče

Urgentní příjmy

Telematika pro
veřejnou dopravu

Infrastruktura
pro cyklistickou
dopravu

Terminály

Silnice
II. třídy

Paliativní
a hospicová péče

Integrovaná
zdravotně-sociální
péče

Plnicí a dobíjecí
stanice pro
veřejnou dopravu

Zelená
infrastruktura
ve veřejném
prostranství

Bezpečnost
v dopravě

Čistá a aktivní
mobilita

Dlouhodobá
a následná péče

Rozvoj městské
mobility, revitalizace
měst a obcí, ochrana
obyvatelstva

Rozvoj dopravní
infrastruktury

Strategicky
významné ICT
systémy základních
složek IZS

Revitalizace
měst a obcí

Výcviková
a vzdělávací
střediska

Integrovaný
záchranný
systém (IZS)

Vybavení a posílení
kapacit základních
složek IZS

Jednotný
systém varování
a vyrozumění

Kulturní dědictví
a cestovní ruch

Kulturní
památky

Muzea
a knihovny

Bezpečnost
v dopravě

Infrastruktura
pro cyklistickou
dopravu

Zelená
infrastruktura
ve veřejném
prostranství

Infrastruktura
ve zdravotnictví

Infrastruktura
sociálních služeb

Sociální
bydlení

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Sociální
infrastruktura

Vzdělávací
infrastruktura

Navyšování kapacit
a modernizace
mateřských škol

Odborné
učebny základních
škol a zázemí pro
školní družiny

Výukové prostory
pro zájmové,
neformální
a celoživotní
vzdělávání

Zlepšení kvality
a dostupnosti
sociálních
a zdravotních
služeb a vzdělávací
infrastruktury

eGovernment
a kybernetická
bezpečnost

Odborné učebny ve
středních a vyšších
odborných školách

Speciální
školy a školská
poradenská
zařízení

Zlepšení výkonu
veřejné správy

Integrace
elektronických
služeb veřejné
správy

Elektronická
identita

Kybernetická
bezpečnost

Portály
obcí a krajů

Metropolitní
a krajské sítě

Automatizace
zpracování
digitálních dat

Komunitně
vedený místní
rozvoj (CLLD)

Jednotky sboru
dobrovolných
hasičů

Open Data

Elektronizace
vybraných služeb
veřejné správy

Komunitně vedený
místní rozvoj a rozvoj
kulturního dědictví

Propojený
datový fond

eGovernment
cloud

Kulturní
památky

Veřejná
infrastruktura
cestovního ruchu

Městská
a obecní
muzea

Navyšování kapacit
a modernizace
mateřských škol
a dětských skupin

Veřejná
infrastruktura
cestovního ruchu

Obecní
knihovny

Odborné učebny
základních škol
a malotřídky

Infrastruktura
sociálních služeb

