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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
máte před sebou čtvrté vydání 

Zpravodaje IROP, ve kterém se ohlédne-

me za uplynulým rokem v IROP a také 

přinášíme plány na rok 2017. 

Tentokrát je číslo zaměřené na integro-

vané nástroje s důrazem na komunitně 

vedený místní rozvoj. V úvodu  

Zpravodaje IROP vám přinášíme 

aktuální informace o vývoji v jednotli-

vých integrovaných nástrojích. Dále  

se dozvíte o vyhlášených výzvách pro 

komunitně vedený místní rozvoj 

(CLLD). Zástupci místních akčních 

skupin (MAS) zapojených do CLLD by 

rozhodně neměli přehlédnout doporu-

čení a tipy pro vypracování interních 

postupů. V mapce na předposlední 

stránce Zpravodaje IROP vám přináší-

me souhrn MAS, které jsou součástí 

CLLD.

Vzhledem k tomu, že přelom roku je 

vždy obdobím bilancování, zrekapitulo-

vali jsme uplynulý rok z pohledu IROP  

v rozhovoru s ředitelem odboru řízení 

operačních programů Ing. Rostislavem 

Mazalem, do jehož gesce IROP spadá. 

V dalších tématech vám přinášíme 

shrnutí 6. Monitorovacího výboru IROP, 

který se uskutečnil 24. listopadu 2016  

v Pardubicích a aktuální informace  

o výzvách připravovaných na rok 2017.

Přeji vám úspěšný vstup do roku 2017.

Zdeněk Semorád
Náměstek pro řízení sekce  

evropských programů
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INTEGROVANÉ NÁSTROJE: 
AKTUÁLNÍ STAV A VÝVOJ

O integrovaných nástrojích (infobox 
níže) a jejich vývoji jsme vás 
informovali ve Zpravodaji IROP č. 2. 
Vzhledem k tomu, že v době přípravy 
Zpravodaje IROP č. 2 byly integrované 
nástroje na počátku, přinášíme  
v tomto vydání informace o jejich 
aktuálním stavu.  

INTEGROVANÉ 
TERITORIÁLNÍ 
INVESTICE (ITI)
ŘO IROP uzavřel delegační dohody se 

všemi městy, která spadají do kategorie 

ITI. Realizaci integrovaných strategií 

zajišťují jejich nositelé a zprostředkující 

subjekty ITI (ZS ITI).  Postupně jsou 

vyhlašovány první výzvy nositelů ITI  

k předkládání projektových záměrů  

a výzvy ZS ITI k předkládání žádostí  

o podporu. Aktuálně vyhlásily výzvy  

k předkládání záměrů a žádostí  

o podporu Brněnská metropolitní 

oblast, Hradecko-Pardubická  

a Olomoucká aglomerace.

Výzvy nositelů a zprostředkujících 

subjektů jsou uveřejňovány jak na 

webových stránkách jednotlivých ITI, 

tak na webových stránkách IROP zde.

INTEGROVANÉ 
PLÁNY ROZVOJE 
ÚZEMÍ (IPRÚ)
Všem městům, která jsou součástí IPRÚ, 

byly zaslány akceptační dopisy 

schvalující strategii rozvoje území.  

V současnosti vyhlásili výzvy k předklá-

dání projektových záměrů 2 zástupci  

z řad IPRÚ - Zlínská a Českobudějovická 

aglomerace. 

Kromě stránek nositelů strategií IPRÚ 

naleznete výzvy také na webu IROP zde.

Řídící orgán IROP poskytuje konzultace 

a zpracovává připomínky pro další 

výzvy ITI a IPRÚ. V roce 2017 lze tedy 

očekávat vyhlášení většího objemu inte-

grovaných výzev.

KOMUNITNĚ VEDENÝ 
MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)
 Řídící orgán IROP provedl 299 

hodnocení strategií CLLD, přičemž 

některé strategie byly hodnoceny  

i třikrát.  Doposud schválily řídicí orgány 

jednotlivých operačních programů  

29 strategií CLLD a postupně jsou 

rozesílány akceptační dopisy místním 

akčním skupinám. Současně probíhá 

kontrola interních pokynů místních 

akčních skupin, výzev MAS a kritérií pro 

hodnocení žádostí o podporu.

Vývoj stavu hodnocení lze sledovat na 

webu NS MAS v sekci „Úvod“ zde.

Výzvy budou rovněž uveřejňovány na 

webu IROP v sekci „integrované výzvy“ 

zde.

Integrované nástroje jsou významnou součástí programového období 2014-2020 a tvoří přibližně 30 % alokace IROP. Jsou 

realizovány na základě zpracovaných a schválených integrovaných strategií a jejich cílem je koncentrovat podporu do vybrané-

ho území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V České republice existují tři typy integrovaných nástrojů (IN).

• Integrované územní investice (ITI) – se realizují v největších metropolitních oblastech celostátního významu a v jejich funkč-

ním zázemí - Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast, Ústecko-Chomutovská, Ostravská, Olomoucká a Hradecko-Par-

dubická aglomerace.

• Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným 

spádovým územím mimo metropolitní oblasti. Pro realizaci tohoto nástroje byla vybrána města České Budějovice, Karlovy Vary, 

Liberec – Jablonec n. Nisou, Jihlava, Zlín, Mladá Boleslav a jejich funkční zázemí.

• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – je vedený místními akčními skupinami a uskutečňuje se ve venkovském území. Do 

realizace IROP se pravděpodobně zapojí 180 místních akčních skupin.  

Více informací o integrovaných nástrojích naleznete na webu Územní dimenze zde.

Výzvy integrovaných nástrojů budou uveřejňovány také na webu IROP v sekci Integrované výzvy zde.

INFOBOX

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/Integrovane-vyzvy-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/Integrovane-vyzvy-IPRU
http://nsmascr.cz/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Integrovane-nastroje
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy
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Výzva ŘO IROP na integrované 
projekty ITI

Výzva ŘO IROP na integrované 
projekty IPRÚ

Výzva ŘO IROP na integrované 
projekty CLLD

Výzva nositele ITI
projektový záměr žadatele

projednání v pracovní skupině nositele

projednání Řídicím výborem ITI

stanovisko Řídicího výboru ITI

Výzva nositele IPRÚ
projektový záměr žadatele

projednání v pracovní skupině nositele

projednání Řídicím výborem IPRÚ

stanovisko Řídicího výboru IPRÚ

Výzva nositele CLLD
žádost o podporu v MS2014+

Hodnocení žádostí o podporu
ZS ITI - kontrola formálních náležitostí 

a přijatelnosti; příp. věcné hodnocení 

(není povinné)

Hodnocení žádostí o podporu
CRR - kontrola formálních náležitostí 

a přijatelnosti. Věcné hodnocení se 

neprovádí.

Hodnocení žádostí o podporu
MAS - kontrola formálních náležitostí  

a přijatelnosti a věcné hodnocení

Výzva  ZS  ITI
žádost o podporu v MS2014+

žádost o podporu v MS2014+

Závěrečné ověření 
způsobilosti projektu

CRR

Závěrečné ověření 
způsobilosti projektu

CRR

ZAMĚŘENO NA VÝZVY 
PRO PODPORU CLLD

PRŮBĚH VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV U INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ

Problematice integrovaných nástrojů se 

budeme věnovat i na dalších stranách. 

Tentokrát se zaměříme na komunitně 

vedený místní rozvoj (CLLD), který je 

realizován prostřednictvím místních 

akčních skupin (MAS). Do výzev MAS, 

které navazují na výzvy IROP, se budou 

moci hlásit žadatelé, kteří spadají do 

oblasti vymezené ve strategii CLLD 

příslušné MAS. Místní akční skupiny 

vyhlašují pouze výzvy na oblasti 

podpory, které si vymezily ve své 

strategii CLLD. Nejen potencionálním 

žadatelům a žadatelům přinášíme 

informace o výzvách IROP, které mohou 

být následně vyhlášeny MAS na lokální 

úrovni.
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VÝZVA Č. 45 
- PODPORA POŘIZOVÁ-
NÍ A UPLATŇOVÁNÍ DO-
KUMENTŮ ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE – INTEGRO-
VANÉ PROJEKTY  CLLD
V této výzvě bude podporováno 

zpracování územních plánů nebo jejich 

změna či zpracování regulačních plánů, 

které nenahrazují územní rozhodnutí, 

pořizovaných z vlastního podnětu obce. 

Podporováno bude také pořízení 

územních studií zaměřených na řešení 

krajiny, veřejnou technickou infrastruk-

turu, veřejnou dopravní infrastrukturu, 

veřejná prostranství nebo komplexní 

řešení krajiny. Územní i regulační plány 

lze zpracovat pouze pro území obce  

s rozšířenou působností. Územní studie 

lze realizovat na celém území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností.

Příjemci podpory mohou být pouze 

obce s rozšířenou působností.  Na 

realizaci projektů je připraveno 

95 mil. Kč. Podpora bude poskytována 

ve výši 95 % z celkových způsobilých 

výdajů integrovaného projektu CLLD. 

Žádosti o podporu lze předkládat do  

31. 10. 2022.

Více informací naleznete zde.

VÝZVA Č. 53 
- UDRŽITELNÁ DOPRA-
VA - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD
Tato výzva je zaměřena na výstavbu  

a modernizaci přestupních terminálů  

a samostatných parkovacích systémů, 

zavedení nebo modernizaci dopravní 

telematiky (inteligentních dopravních 

systémů) pro veřejnou dopravu, 

pořízení nízkoemisních a bezemisních 

vozidel pro veřejnou dopravu, rekon-

strukce, modernizace a výstavbu 

komunikací pro pěší a cyklisty. Celková 

částka připravena k podpoře projektů 

činí 1,6 mld. Kč. Podpora bude poskyto-

vána ve výši 95 % z celkových způsobi-

lých výdajů integrovaného projektu 

CLLD. Žádosti o podporu lze předkládat 

do 31. 10. 2022. Pro každou aktivitu je 

stanoven odlišný okruh oprávněných 

žadatelů. Informace k této výzvě 

naleznete zde.

VÝZVA Č. 55 
- KULTURNÍ DĚDICTVÍ  –  
INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD
Ve výzvě bude možné podpořit 

revitalizaci vybraných památek 

zahrnující obnovu památek, restaurová-

ní části památek a mobiliářů, odstraňo-

vání přístupových bariér, zvýšení 

ochrany památky a jejího zabezpečení, 

rekonstrukce stávajících expozic  

a depozitářů a budování nových 

expozic a depozitářů, digitalizace 

památek a mobiliářů, obnovu parků  

a zahrad u souboru památek, moderni-

zaci, popř. výstavbu nezbytných objektů 

sociálního, technického a technologic-

kého zázemí; zefektivnění ochrany  

a využívání sbírkových fondů a jejich 

zpřístupnění (muzea) a zefektivnění 

ochrany a využívání knihovních fondů  

a jejich zpřístupnění (knihovny).

Jednotlivé podporované aktivity  

a přehled možných příjemců podpory 

jsou podrobně popsány v textu výzvy  

a Specifických pravidlech pro žadatele. 

Předmětem podpory nebudou komerč-

ní turistická zařízení jako volnočasová 

zařízení, lázeňské provozy, ubytovací  

a stravovací zařízení. Celková alokace 

výzvy činí 427,5 mil. Kč. Podpora bude 

poskytována ve výši 95 % z celkových 

způsobilých výdajů integrovaného 

projektu CLLD. 

Žádosti o podporu lze předkládat do 

31. 10. 2022.

Informace naleznete zde.

VÝZVA Č. 62 
- SOCIÁLNÍ INFRA-
STRUKTURA - INTEGRO-
VANÉ PROJEKTY CLLD

V rámci výzvy č. 62 budou podpořeny 

tyto aktivity: deinstitucionalizace 

sociálních služeb, rozvoj sociálních 

služeb, rozvoj komunitních center  

a sociální bydlení, přičemž konkrétní 

aktivity včetně příjemců jsou specifiko-

vány ve výzvě zde.

Na realizaci projektů je připraveno  

1,9 mld. Kč. Podpora bude poskytována 

ve výši 95 % z celkových způsobilých 

výdajů integrovaného projektu CLLD. 

Žádosti o podporu lze předkládat do  

31. 10. 2022. 

VÝZVA Č. 65 
- SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
-  INTEGROVANÉ PRO-
JEKTY CLLD

Ve výzvě bude podpořen vznik nových 

sociálních podniků, a to založením 

nového subjektu nebo rozšířením 

stávajícího podniku, který v době 

podání žádosti není sociálním podni-

kem. Dále bude podpořeno rozšíření 

podniku v rámci stávajícího podnikatel-

ského subjektu, které musí zároveň 

zahrnovat jeden z následujících kroků: 

rozšíření nabízených produktů a služeb, 

rozšíření prostorové kapacity podniku, 

zavedení nových technologií výroby, 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD


6
zefektivnění procesů podniku. Rozšíření 

musí být propojené s personálním 

rozšířením. Podpořeno bude také 

rozšíření stávajících nebo vznik nových 

podnikatelských aktivit OSVČ. O podpo-

ru mohou žádat OSVČ; obchodní 

korporace vymezené zákonem  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korpora-

cích, nestátní neziskové organizace, 

církve a církevní organizace.

Ve výzvě je připraveno 950 mil. Kč. 

Podpora bude poskytována ve výši  

95 % z celkových způsobilých výdajů 

integrovaného projektu CLLD. 

Žádosti o podporu lze předkládat do  

31. 10. 2022.

Více informací naleznete zde.

VÝZVA Č. 6 
- ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH  
A ADMINISTRATIVNÍCH 
SCHOPNOSTÍ MAS
Tuto výzvu uvádíme až na závěr, 

protože je určena pro místní akční 

skupiny, které získaly Osvědčení  

o splnění standardů a mají schválenou 

strategii CLLD. Výzva je určena na 

podporu aktivit spojených s realizací 

strategie CLLD, např. s přípravou  

a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, 

hodnocením a výběrem projektů, 

monitorováním a evaluací strategie 

CLLD. Konkrétně se jedná o animaci, 

vzdělávání, výměny zkušeností z praxe 

zaměstnanců, povinných členů orgánu 

MAS a ostatních subjektů z území MAS. 

Celková alokace výzvy činí 1,9 mld. Kč. 

Podpora bude poskytována ve výši  

95 % z celkových způsobilých výdajů. 

Žádosti o podporu lze předkládat do 

30. 6. 2018.

Více informací o podmínkách výzvy 

naleznete zde.

Na rok 2017 je plánováno vyhlášení 

dalších tří výzev určených pro podporu 

CLLD. Výzvy budou zaměřeny na 

vzdělávání, řešení rizik a zdravotnictví. 

Plánované termíny výzev a alokace 

naleznete na str. 11 v Harmonogramu 

výzev. 

Vzhledem k možným změnám doporu-

čujeme případným budoucím žadate-

lům sledovat web IROP – sekci Výzvy 

(zde) a harmonogram.

Infografika – proces hodnocení integrovaného projektu předloženého do výzvy vyhlášené MAS

Vydání právního aktu
provádí ŘO IROP

Odsouhlasení projektů
provádí ŘO IROP

Závěrečné ověření způsobilosti
provádí CRR

Věcné hodnocení
provádí MAS

Kontrola přijatelnosti
provádí MAS

Kontrola formálních náležitostí
provádí MAS
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http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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INTERNÍ POSTUPY MAS – 
DOPORUČENÍ A TIPY

Ve Zpravodaji IROP pravidelně 
přinášíme rady, tipy, shrnutí nebo 
příklady dobré praxe, jejichž cílem je 
přispět k přípravě kvalitních žádostí  
o podporu a úspěšné realizaci 
projektů. V tomto čísle se zabýváme 
aktuálním tématem, kterým je 
příprava interních postupů MAS  
(IP MAS) při vyhlašování 
integrovaných výzev a hodnocení 
integrovaných projektů.
 

Pro urychlení přípravy integrovaných 

výzev MAS připravil ŘO IROP komento-

vaný formulář výzvy MAS, podrobnou 

osnovu Interních postupů MAS – mini-

mální požadavky ŘO IROP  (dále 

„minimální požadavky ŘO IROP“)  

a postup pro vypracování připomínek  

k dokumentaci MAS. Dokumenty jsou  

k dispozici zde v sekci „Dokumenty pro 

MAS.“ 

Nyní se již zaměříme na avizovaná 

doporučení, která jsou strukturovaná  

v souladu s minimálními požadavky ŘO 

IROP. 

ÚVODNÍ DOPORUČENÍ 
K IP MAS:
• dodržovat osnovu minimálních 

požadavků ŘO IROP;

• vložit číslování stránek do IP MAS – 

slouží k lepší orientaci při tvorbě  

a zapracování připomínek;

• uvést do souladu název IP MAS  

s názvoslovím uváděným ve stano-

vách, jednacích řádech a dalších 

dokumentech MAS; pro sjednocení 

názvosloví je možné:

 • provést změnu stanov; nebo

 • uvést v úvodu IP MAS informaci, 

že ve smyslu Stanov MAS jsou 

Interními postupy např. Metodika 

pro výběr projektů MAS nebo

 • vložit před název dokumentace 

podle Stanov „Interní postupy“ 

– např. „Interní postupy – Metodi-

ka pro výběr projektů MAS“

• respektovat číslování kapitol podle 

minimálních požadavků ŘO IROP;

• uvést název, IČO, právní subjektivitu, 

adresy, kontaktní údaje, webové 

stránky v souladu s minimálními 

požadavky ŘO IROP ;

• veškerá komunikace s žadateli probíhá 

v MS2014+.

DOPORUČENÍ K IP MAS 
PRO ADMINISTRATIVNÍ 
KAPACITY:
• uvést kompetentní osoby nebo 

orgány a zastupitelnost pro všechny 

činnosti, které pro IROP vykonávají;

• vyjádřit počty pracovníků v přepočte-

ných úvazcích, kteří se budou IROP 

věnovat;

• sjednotit terminologii a postupy  

v dokumentech MAS (např. podle IP 

MAS provádí výběr projektů výběrová 

komise, podle stanov tato činnost 

náleží výkonné radě);

• k připomínkám je nutné zasílat 

stanovy a další dokumentaci, na 

kterou se MAS v IP odkazují;

• uvést využití externích expertů  

a způsob jejich výběru; 

• doložit etický kodex jako součást 

nebo přílohu IP.

DOPORUČENÍ K IP PRO 
PŘÍPRAVU A VYHLÁŠE-
NÍ VÝZVY MAS:
• dodržovat povinnou strukturu výzvy 

MAS IROP;

• stanovit postup pro vyhlášení výzvy 

MAS, odpovědnost jednotlivých 

pracovních pozic nebo orgánů;

• stanovit lhůtu v pracovních dnech ke 

všem činnostem; 

• popsat zpracování harmonogramu 

výzev a informování ŘO  a žadatelů.

DOPORUČENÍ K IP  
K HODNOCENÍ  
A VÝBĚRU PROJEKTŮ:
• stanovit způsob hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti (např. 

hodnotitel a schvalovatel nebo dva 

hodnotitelé a schvalovatel);

• definovat postup pro případ rozporu 

mezi dvěma hodnotiteli při kontrole 

formálních náležitostí a přijatelnosti;

• specifikovat pracovní pozice provádě-

jících hodnocení, nelze uvést: 

„Kontrolu formálních náležitostí  

a kontrolu přijatelnosti provádí 

pracovníci kanceláře MAS;“ 

• uvést postup pro výběr hodnotitelů  

k věcnému hodnocení;

• stanovit podmínky pro využití arbitra 

(zapojení arbitra do hodnocení, 

hodnocení při rozporu mezi hodnoti-

teli);

• ve věcném hodnocení nevyužívat 

kombinovaná kritéria;

• stanovit jednoznačný postup určení 

pořadí pro případ, že se v seznamu 

projektů vyskytují dva nebo více 

projektů se stejným počtem bodů;

• jedno hodnotící kritérium musí 

posuzovat soulad projektu se 

schválenou strategií;

• minimální počet bodů, potřebný ke 

splnění podmínek věcného hodnocení, 

musí být alespoň 50 % z maximálního 

počtu bodů ve věcném hodnocení, 

informace o limitu může být uvedena 

ve výzvě;

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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• uvést postupy pro rozhodování o výši 

alokace pro projekt;

• stanovit odpovědnost za vytvoření  

a schválení zápisu rozhodovacího 

orgánu;

• všechny činnosti musí být jednoznač-

ně popsané s uvedením pravomocí  

a odpovědností a se zajištěním 

rovného přístupu k žadatelům.

OSTATNÍ DOPORUČENÍ:
• popsat postup pro vyřizování žádostí 

o přezkum hodnocení a pro opravné 

hodnocení;

• uvést, zda znovu zasedne výběrová 

komise, pokud po opravném hodno-

cení projekt uspěje;

• definovat formu a obsah zápisu  

z jednání kontrolního orgánu při 

přezkumu hodnocení;

• uvést postupy pro vyhodnocení 

podstatných a nepodstatných změn;

• stanovit odpovědnost a postup za 

vyřizování nesrovnalostí a stížností na 

činnost MAS; 

• specifikovat odpovědnost za archivaci 

a skartační dobu pro jednotlivé 

dokumenty; 

• uvést povinnost MAS informovat ŘO 

IROP o zahájení a výsledku kontrol.

 

 

 

Na závěr uvádíme obecná doporučení 
k přípravě interních postupů MAS:

• dostatečně vyznačit a popsat 

specifika pro IROP, pokud jsou interní 

postupy zpracovány pro všechny 

operační programy;

• informace v různých kapitolách  

a přílohách musí být v souladu;

• neduplikovat celé pasáže textu napříč 

různými částmi IP;

• uvádět odkazy na kapitoly nebo 

přílohy dokumentace, na kterou se IP 

odkazují, pouhý odkaz na Metodický 

pokyn pro řízení výzev a hodnocení 

projektů nebo na Obecná pravidla pro 

žadatele a příjemce nestačí.

ROZHOVOR
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V IROP 

A VÝHLED DO DALŠÍHO ROKU
Konec roku je vždy obdobím 
bilancování a proto vám přinášíme 
ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaký 
byl rok 2016 v IROP a co se připravuje 
na následující rok, vám přinášíme 
v rozhovoru s Ing. Rostislavem 
Mazalem, ředitelem odboru řízení 
operačních programů MMR, do jehož 
gesce IROP spadá.
 

Jak hodnotíte rok 2016 v IROP?

Myslím, že mohu bez obav říci, že rok 

2016 byl pro IROP velmi úspěšný. Letos 

se nám podařilo vyhlásit 47 výzev, tedy 

dohromady s výzvami z loňského roku 

je to 67 výzev, které tvoří 71 % celé 

alokace programu IROP. Jen pro 

srovnání – do této fáze jsme se  

v minulém období dostali za tři roky. 

Nyní nám na to stačil rok a půl. Navíc již 

první tři města realizující ITI vyhlásila 

své podvýzvy. Jedná se o ITI Brněnské 

metropolitní oblasti, Olomoucké 

aglomerace a Hradecko-Pardubické 

aglomerace. Každým dnem roste počet 

předložených žádostí o podporu i počet 

projektů v realizaci. K dnešnímu dni  

(20. 12. 2016) bylo předloženo téměř  

3 000 projektů.

Důležité je, že už 533 projektů za  

11,4 mld. Kč prošlo hodnocením, byly 

schváleny a naplno se věnují samotné 

realizaci projektu. A co je taky důležité, 

proplatili jsme už 121 mil. Kč našim 

příjemcům.   Průběžné jsou také 

vydávána Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro místní akční skupiny na 

jejich provozní a režijní výdaje. Aktuálně 

je vydáno 71 Rozhodnutí za 529 mil. Kč 

a průběžně bylo letos MAS vyplaceno 

31,8 mil. Kč. 

Po roce a půl od vyhlášení prvních 

výzev začínají být vidět první výsledky 

podpořených projektů. Jedná se např.  

o projekty zaměřené na zlepšení stavu 

silnic II. a III. třídy, které byly podpořeny 

v historicky 1. výzvě IROP: Vybrané 
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úseky silnic II. a III. Řidiči napříč Českou 

republikou mohou zaznamenat 

rekonstrukce silnic, mostů, křižovatek, 

kruhových objezdů, průtahů či instalace 

bezpečnostních prvků, které zlepší 

bezpečnost silniční dopravy a přispějí  

k lepší mobilitě obyvatel v regionu. Po 

celé ČR také probíhá zateplování budov, 

které je podporováno z výzev č. 16 a 37 

zaměřených na energetické úspory  

v bytových domech. Velmi nás také těší 

zvýšený počet žádostí o podporu  

v oblasti sociálních služeb a sociálního 

podnikání, který ukazuje zájem obyvatel 

o sociální oblast.

Za tento úspěšný rok bych rád poděko-

val všem svým kolegům na řídicím 

orgánu a kolegům ze zprostředkujících 

subjektů (ZS) Centra pro regionální 

rozvoj České republiky a ZS ITI, jejichž 

vynaložené úsilí nese výsledky  

v podobě  zlepšující se odezvy od 

žadatelů a příjemců na servis, který  

jim poskytují. 

O které další výzvy byl zájem?

Velice nás překvapila účast ve výzvě  

č. 19 Technika pro integrovaný záchran-

ný systém, ve které bylo možné pořídit 

hasičská auta.  Tuto výzvu jsme kvůli 

enormnímu počtu žádostí museli zkrátit 

a následně jsme ještě navýšili alokaci na 

maximum možného, ale i tak se bohužel 

nedostalo na všechny. Velký zájem byl  

o výzvy v oblasti dopravy zaměřené na 

bezpečnost cyklodopravy, pořízení 

nízkoemisních a bezemisních vozidel 

veřejné dopravy a pořizování systémů 

pro řízení veřejné dopravy.  Zvýšený 

zájem je tradičně o výzvy na zlepšení 

infastruktury ve školství jak u mateř-

ských škol, tak i u středních škol a výzvy 

na podporu kulturních památek. 

Snažíme se alokace takto exponova-

ných výzev navýšit na maximum, 

abychom podpořili co nejvíce kvalitních 

projektů. 

Co připravujete v IROP na rok 2017?

Rozhodně nehodláme polevovat  

v nastaveném tempu. Na příští rok 

plánujeme vyhlásit dalších 13 výzev  

v celkovém objemu 47,9 mld. Kč. 

Některé plánované výzvy navazují na 

ukončené výzvy s velkými převisy 

žádostí např. cyklodoprava. Především 

budou vyhlašovány výzvy nositelů 

integrovaných nástrojů, kde bude 

možné podporovat i některé aktivity,  

na které v individuálních výzvách další 

výzvy nebudou. Záleží, jakým prioritám 

se dané území chce věnovat.  Doporu-

čuji proto všem potenciálním žadate-

lům průběžně sledovat web IROP. 

Harmonogram výzev na rok 2017 

naleznete v sekci Výzvy, kde je umístěn 

ve spodní části stránky.

V roce 2017 očekáváme jednak podstat-

ný nárůst výzev v integrovaných 

nástrojích, vyhlašování výzev místních 

akčních skupin a dále také zvýšení 

počtů projektů, které vstoupí do fáze 

realizace a proplácení žádostí o platbu. 

Pro tyto projekty je nutné zajistit 

kvalitní informační servis, aby nedochá-

zelo k pochybením především v oblasti 

veřejných zakázek a způsobilosti 

uplatňovaných výdajů. K tomu by měl 

napomoci také nový a přehlednější web 

IROP, který připravujeme na 2. polovinu 

roku 2017. Dále také připravujeme 

finanční nástroj ve formě nízkoúroče-

ných půjček v oblasti zateplování 

bytových domů, který by doplňoval 

nabídku dotací v této oblasti. 

Závěrem bych rád popřál všem 

čtenářům Zpravodaje IROP úspěšný 

vstup do nového roku a žadatelům  

a příjemcům mnoho úspěchů při 

přípravě a realizaci projektů, protože 

právě vaše projekty zlepšují kvalitu 

života nás všech.

Děkujeme za rozhovor

zateplování bytových domů v ulici Sadová, Frýdek-Místek
projekt: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001201 - Úspory energie 

v bytových domech - ul. Sadová č. p. 604, 605 a 606

rekonstrukce silnice v obci Březina
projekt: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000009 - II/373, 

III/37367 Březina průtah

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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Aktuální harmonogram výzev (platný  

k 22. 12. 2016) je umístěn zde. Vzhledem 

k možným změnám, doporučujeme 

potencionálním žadatelům průběžně 

sledovat harmonogram výzev na 

stránkách IROP.

HARMONOGRAM VÝZEV 
PRO IROP NA ROK 2017

Číslo 
výzvy Téma výzvy Název výzvy Celková alokace 

(CZK)

Plánované 
datum 
vyhlášení 
výzvy

Plánované 
datum 
ukončení 
příjmu 
žádostí 
o podporu 

68 CLLD
Komunitně vedený místní rozvoj - 
vzdělávání 

2 000 000 000 01/2017 10/2022

69 CLLD
Komunitně vedený místní rozvoj - 
řešení rizik 

500 000 000 01/2017 10/2022

70 silnice Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II. 12 230 226 412 03/2017 12/2018

71 CLLD
Komunitně vedený místní rozvoj - 
zdravotnictví 

200 000 000 03/2017 10/2022

72 doprava Cyklodoprava II. 294 117 647 04/2017 09/2017

73 sociální integrace Sociální bydlení II. 705 882 353 04/2017 09/2017

74 sociální integrace Sociální bydlení (SVL) II. 1 647 058 824 04/2017 09/2017

75 sociální integrace Polyfunkční komunitní centra 164 705 882 04/2017 10/2017

76 doprava
Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů II.

657 214 785 04/2017 09/2017

77 sociální integrace Polyfunkční komunitní centra (IPRÚ) 223 529 412 05/2017 10/2022

78 zdravotnictví
Deinstitucionalizace psychiatrické 
péče II.

500 000 000 05/2017 07/2018

79 kultura Muzea II. 1 058 823 529 08/2017 01/2018

80 zateplování
Energetické úspory v bytových  
domech III.

27 715 101 050 12/2017 11/2018

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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6. ZASEDÁNÍ 
MONITOROVACÍHO 

VÝBORU IROP
24. listopadu 2016 v Hotelu EURO  

v Pardubicích se uskutečnilo v pořadí 

šesté zasedání Monitorovacího výboru 

IROP (MV IROP). 

Zasedání se zúčastnili také zástupci  

z Evropské komise (EK), konkrétně  

z Generálního ředitelství EK pro 

regionální politiku a Generálního ředitel-

ství EK pro zaměstnanost, sociální věci 

a rovné příležitosti. 

Zástupci Řídicího orgánu IROP na úvod 

prezentovali informace o aktuálním 

dění v IROP týkající se stavu předlože-

ných projektů, výsledků auditu designa-

ce a plnění předběžných podmínek 

aplikovatelných v IROP. Účastníkům MV 

IROP byl představen Roční komunikační 

plán IROP pro rok 2017, Zpráva o plnění 

evaluačního plánu IROP a Strategický 

realizační plán IROP 2017. V závěru 

jednání byly projednány změny 

hodnotících kritérií žádostí jednotlivých 

zprostředkujících subjektů ITI.

Jednání MV IROP se neslo v konstruk-

tivním duchu a výsledkem jednání je 

schválený Roční komunikační plán IROP 

pro rok 2017 a změny hodnoticích 

kritérií žádostí ZS ITI.

Informace k jednotlivým zasedáním 

Monitorovacího výboru IROP naleznete 

zde.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Monitorovaci-vybor
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