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IROP
• celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR (celková alokace i s národním
kofinancováním cca 145 mld. Kč, cca 20 % z celé alokace pro ČR)
• základní vzorec kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní
rozpočet)
• primárně investiční program
• pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (výjimky SC 2.3 a 3.2)
• 30 % alokace pro integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD
• ex-post financování projektů po etapách
• jednotné metodické prostředí
• komunikace přes monitorovací systém MS2014+; webový portál IS KP14+
• decentralizovaný model (Řídící orgán MMR ČR, zprostředkující subjekty –
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, nositelé ITI)
• IROP navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit
5 prioritních os, 14 specifických cílů

Struktura PD IROP – zjednodušeně
Prioritní osa

Specifický cíl

1. Infrastruktura

1.1 silnice
1.2 veřejná doprava
1.3 integrovaný záchranný systém

2. Lidé

2.1 sociální začleňování
2.2 sociální podnikání
2.3 zdravotnictví
2.4 vzdělávání
2.5 snižování energetické náročnosti

3. Instituce

3.1 kulturní dědictví
3.2 elektronizace veřejné správy
3.3 dokumenty územního rozvoje

4. Rozvoj venkova

4.1 projekty přes MAS
4.2 agenda MAS

5. Technická pomoc

Rozdělení finančních prostředků

Zdroje informací o IROP
• http://dotaceeu.cz/IROP
základní informace o IROP - výzvy, novinky, dokumenty, harmonogram výzev,
kritéria hodnocení, otázky a odpovědi, přístup na portál IS KP14+…
• http://www.crr.cz/cs/
základní informace o Centru pro regionální rozvoj České republiky - kontakty
na oddělení pro jednotlivé kraje, kalendář akcí – centrální semináře i pracovní
semináře v území
• http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny
základní informace o jednotném metodickém prostředí - metodické
dokumenty vztahující se k programovému období 2014–2020
• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
vyhlášené výzvy + specifická pravidal + přílohy

Výzvy IROP r. 2015 - 2016
Výzvy v roce 2015
vyhlášení výzev ve všech specifických cílech vyjma SC 4.1
celkem vyhlášeno 19 výzev za 40 mld. Kč

Plán výzev v roce 2016
celkem plánováno 45 výzev za 83 mld. Kč
35 výzev v r. 2016 již vyhlášeno
Harmonogram výzev IROP na rok 2016, 2017:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Pravidla pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla
(závazná pro všechny specifické cíle a výzvy, revize k 24.5.2016!)
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
Specifická pravidla
(pro každou výzvu samostatný dokument)
http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné
přílohy

Role Řídícího orgánu a zprostředkujícího
subjektu
Ministerstvo pro místní rozvoj = Řídicí orgán IROP
• řízení programu, evaluace, monitoring, reportování
• příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce; vnitřní programová
dokumentace
• poskytovatel dotace (vydání právního aktu, poskytnutí platby, povolení změn
majících vliv na vydaný právní akt)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky = zprostředkující subjekt
• konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů, kontroly
žádostí o platbu, administrace změn, zpracování podkladů pro certifikaci výdajů

Centrum pro regionální rozvoj
České republiky
Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy
• konzultační a informační činnost
• kontrola a monitoring realizace projektů
• (2014-2020) Integrovaný regionální operační program
• (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc
• (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2
• (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD)

kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2)
hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network
• poradenství pro malé a střední podnikatele
správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru
• rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě

CRR – Královéhradecký kraj
Vzhledem k zapojení Centra do administrace celého IROP,
rozšířilo Centrum síť svých poboček do každého krajského města
(13 kanceláří Centra)

Pobočka

Hradec Králové

Adresa pobočky

Švendova 1282

Otevření pobočky v nové lokalitě

v provozu od 05/2016

Příjem a hodnocení žádostí
o podporu

Příjem žádostí o podporu
• Podání žádostí pouze přes MS2014+
• Automatická registrace žádosti
• Automatické předložení na příslušné krajské oddělení CRR
• Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech
projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu
a komunikaci se žadatelem (v některých případech může probíhat
administrace projektu na jiném krajském oddělení CRR, než je
sídlo žadatele).

Hodnocení žádostí

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
• Změna systému hodnocení kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí
• Rozdělení kritérií na NAPRAVITELNÁ X NENAPRAVITELNÁ !!!
• Systém hodnocení podrobně popsán v Obecných pravidlech pro žadatele
a příjemce aktuální verze ke dni 10.8.2016 k dispozici zde :
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9c7c03a5-4b77-4d30-857d-46c
115fe15ad/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-5_01072016.pdf?ext=.
pdf

Ex-ante analýza rizik
Provádí CRR.
Pro projekty, které prošly úspěšně hodnocením.
Na základě jejího výsledku provede CRR u vybraných projektů ex-ante kontrolu. Ověřuje se
riziko:

Ex-ante kontrola
Provádí se na základě výsledků ex-ante analýzy rizik
• Zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové.
• Na základě výsledků ex-ante kontroly je možné požadovat po žadatelích doplnění,
úpravy nebo dodatečné informace, nesmí to však mít vliv na předchozí fáze hodnocení.
Na základě zjištění musí být výdaje projektu krácené, nebo vyřazené.
Možné krácení výdajů na základě výsledku kontroly
• ve způsobilých výdajích jsou zahrnuty výdaje na nezpůsobilé aktivity,
• aktivity, které mohly být nebo již byly realizovány na základě chybně provedeného
výběrového řízení,
• výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami 3E.
Ex-ante kontrola probíhá v režimu veřejnosprávní kontroly.
Upozornění!
Projekt může být vyřazen z procesu hodnocení, pokud ex-ante kontrola zjistí porušení
podmínek stanovených výzvou.

Výběr projektů
Provádí ŘO IROP na základě informací od vedení CRR
Podkladem pro výběr je:
• zápis, podepsaný ředitelem CRR, který deklaruje, že hodnocení
a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů,
• seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení
na projekty doporučené a nedoporučené k financování,
• seznam náhradních projektů.
Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu.
• V kolových výzvách jsou projekty seřazeny dle počtu dosažených bodů od
nejvyššího po nejnižší.
• Projekty se stejným počtem bodů jsou seřazeny dle data a času podání žádosti
o podporu v MS2014.
• Počet podpořených projektů je limitován výši alokace na výzvu, ostatní
projekty mohou být zařazeny na seznam náhradních projektů.

Vydání právního aktu – Registrace akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Právní akt upravuje minimálně tyto oblasti:
• informace o příjemci;
• informace o projektu;
• povinnosti a práva příjemce;
• povinnosti a práva ŘO IROP;
• sankce za neplnění povinností.

Žádost o přezkum výsledku hodnocení
Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve
které neuspěl:
• po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí,
• po věcném hodnocení.
Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku - depeše, a to:
• elektronicky v MS2014+,
• Písemně prostřednictvím formuláře, zveřejněného na webových stránkách
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty na adresu CRR.
Žádost o přezkum každé části hodnocení lze podat jednou.
Přezkumné řízení provádí ŘO IROP:
• do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60
pracovních dní).
Na základě výsledku přezkumného řízení:
• Je založeno nové hodnocení kritérií, u kterých projekt neuspěl.
• Žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

Změny v projektech
Může iniciovat žadatel/příjemce, CRR, ŘO IROP.
• Žadatel má povinnost oznámit CRR změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti
projektu nastanou.
• Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu.
• Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo CRR informují příjemce depeší
o zahájení změnového řízení.
• ŘO IROP a CRR zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude
v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby.
• Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane.
Druhy změn
 Změnové řízení je zahájeno před schválením prvního právního aktu– o změně rozhoduje
CRR (např. doložení výpisu z katastru nemovitostí, pravomocného stavebního povolení nebo
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru).
 Změnové řízení je zahájeno po schválení prvního právního aktu
• Změny, které nezakládají změnu právního aktu – o změně rozhoduje CRR (změny
v projektovém týmu, změna čísla účtu, zadání nových výběrových a zadávacích řízení).
• Změny, které zakládají změnu právního aktu – o změně rozhoduje ŘO IROP (změny
termínů naplnění indikátorů, změny termínů ukončení realizace projektu, změna poměru
investičních a neinvestičních výdajů)

Monitorování realizace projektů
Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:
Průběžných/závěrečných Zpráv o realizaci („ZoR“):
• sledovaným obdobím je příslušná etapa,
• předkládá se po ukončení etapy spolu se žádostí o platbu (ex-post financování),
• Průběžnou ani závěrečnou zprávu o realizaci nelze podat před datem schválení právního
aktu.
Průběžných/závěrečných Zpráv o udržitelnosti („ZoU“):
• monitoring období udržitelnosti,
• zprávy příjemce podává elektronicky v MS2014+,
• harmonogram jejich podání se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu schválení právního
aktu.
Další zprávu je možné podat až po schválení předchozích zpráv.
Zprávy je možné podat až po uzavření změnových řízení.
Provádí se kontrola formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv.

Děkuji za pozornost.
Ing. Michaela Brožová - Specialista pro absorpční kapacitu
tel.: 735 157 809, michaela.brozova@crr.cz
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