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Státní příspěvková organizace (zákon č. 248/2000 sb.)
podřízená Ministerstvu pro místní rozvoj (statut Centra)
SLUŽEBNÍ ÚŘAD ( zákon č. 248/2000 Sb. a č. 234/2014 Sb.)
Jsme nositeli ČSN EN ISO 9001 : 2015

25 let - historická zkušenost s administrací a kontrolou projektů
 CENTRUM OD POČÁTKU SVÉ HISTORIE ADMINISTROVALO
PROGRAMY ZA VÍCE NEŽ 200 MLD. KČ (7,35 MLD. EUR) VE VÍCE NEŽ
25 TISÍCÍCH PROJEKTECH;
 CENTRUM ADMINISTRUJE V TOMTO PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 –
2020 VÍCE NEŽ 1/5 (CCA 21%) FINANČNÍ ALOKACE VŠECH PROGRAMŮ
EU V ČR (140 MLD. KČ)
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU
 Jsme konzultační místo pro vaše dotazy při přípravě projektů
 Pořádáme semináře jak pro žadatele, tak pro příjemce
 Po podání projektu hodnotíme a připravujeme pro ŘO IROP
doporučení / nedoporučení k financování
 Po vydání právního aktu s vámi řešíme veškeré změny v projektu
 Administrujeme žádosti o platbu
 Kontrolujeme veřejné zakázky
 Provádíme kontrolu projektů v udržitelnosti
 Snažíme se být nápomocni a stále hledáme cesty, jak co nejlépe
pomoci žadatelům a příjemcům
 Jsme součástí komunikace o možnostech zjednodušení v
implementaci IROP, aktivně předkládáme ŘO IROP návrhy
 Podílíme se na nastavení nového IROP 2021 - 2027
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
ZAJÍMAVÁ DATA O ADMINISTROVANÝCH PROJEKTECH

 NEJVĚTŠÍ PROJEKT IROP
 největší projekt IROP v realizaci je projekt žadatele Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, s názvem Městský
okruh úsek Křimická – Karlovarská s příspěvkem
EU 1 454 862 308,28 Kč, podán v rámci 70. výzvy IROP – Silnice II.
třídy;
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 největší projekt v realizaci ve Středočeském kraji je projekt žadatele
Středočeský kraj, s názvem II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice,
rekonstrukce, ETAPA I. s příspěvkem EU 685 457 184,96 Kč podaný
v rámci 70. výzvy IROP na silniční infrastrukturu;
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 NEJMENŠÍ PROJEKT IROP
 nejmenší projekt v realizaci IROP je projekt žadatele Obec Obrnice
s názvem Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice s příspěvkem EU
55 860 Kč;
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 nejmenší projekt v realizaci v Středočeském kraji, je projekt žadatele
Obec Dolní Strakory, s názvem Bezpečnost v dopravě- chodníky
Dolní Stakory s příspěvkem EU 198 619,04 Kč podaný v rámci 53.
výzvy IROP na Udržitelnou dopravu;
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Stav administrace IROP k 12. 8. 2021 na Centru
Počet

Částka celkových
výdajů

Vyhodnocené projekty*

13 974

223 mld. Kč

Projekty doporučené k
financování

12 223

191,9 mld. Kč

Schválené Žádosti o
platbu

12 537

79,3 mld. Kč

Zkontrolované veřejné
zakázky

17 750

168,1 mld. Kč

IROP 2014 - 2020

*V součtu jsou zahrnuty i projekty, které byly vyhodnoceny, ale nesplnily podmínky pravidel IROP a nebyly doporučeny k
financování.
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Konzultační servis IROP
 V průběhu roku 2021 spuštěna nová SW aplikace pro zadávání a
zodpovídání dotazů žadatelů a zpracovatelů před podáním žádosti
o podporu

 Aplikace je umístěna na webových stránkách Centra a je
preferovaným způsobem komunikace žadatele s Centrem k IROP
 Zajištění jednotnosti odpovědí u opakujících se dotazů

https://ks.crr.cz/
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Konzultační servis IROP
 Zadávání
týkající

dotazů
se

tazatelem

IROP

základních

včetně

parametrů

–

vyplnění aktivity, výzvy a kraje
kterých

dle

je

přiřazen

konkrétní řešitel

 Tazatel má k dispozici přehled
všech svých řešených dotazů a
o

změně

jejich

stavu

notifikován na registrovaný
e-mail
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je

Konzultační servis IROP
 Zveřejnění často kladených dotazů a odpovědí k IROP i pro nepřihlášené
uživatele (zatím pro výzvy v rámci REACT-EU, pro IROP 2021-2027
připravujeme)

 Více jak 1500 vyřešených dotazů s průměrnou délkou odpovědi 2 PD
 Návod pro uživatele k dispozici na webových stránkách Centra:

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
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Preventivní aktivity Centra v oblasti VZ
 pořádání seminářů s tématem veřejných zakázek pro vybrané oblasti
podpory

(silnice,

kybernetická

bezpečnost,

nákup

přístrojového

vybavení pro zdravotnické subjekty apod.),
 pořádání workshopů, kulatých stolů, panelových diskuzí se zapojením
externích subjektů, spolupracujících s Centrem v oblasti zadávání
veřejných zakázek (zástupci ŘO IROP, gestora zákona o zadávání

veřejných zakázek, advokátních kanceláří).
 nosnými

tématy

budou

kromě

nejčastějších

chyb

zadavatelů

v zadávacích / výběrových řízeních také ukázky dobré praxe, příp.

nové trendy v zadávání veřejných zakázek
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Územní odbor IROP pro Středočeský kraj

 Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
 Kontakt na ředitelku odboru:

Mgr. Dana Čechová
Územní odbor IROP pro Středočeský kraj
E-mail: dana.cechova@crr.cz
Telefon: 225 855 360
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Územní odbor IROP pro Středočeský kraj
SPECIALIZACE PRACOVIŠTĚ
 Modernizace silnic, energetické
úspory v BD, školství
(Infrastruktura vedoucí k přechodu
do škol hlavního vzdělávacího
proudu), sociální služby, sociální
bydlení, komunitní centra, IZS,
cyklodoprava/bezpečnost
dopravy.
 Navíc specializace v udržitelnosti
– komunitní centra
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Dosažené výsledky k 31. 8. 2021
IROP

Dosažená hodnota

Projekty administrované odborem celkem

1235

- Z toho vyřazené, stažené žadateli/příjemci

137

- V realizaci

509

- V udržitelnosti

643

Počet schválených žádostí o platbu/ dotace EU v Kč 899/5 499 572 846,- Kč
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Počet administrovaných změn projektů

3173

Počet ukončených kontrol VZMR/zákonných VZ

343/537

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes trať ČD.
Cílem projektu byla oprava mostu ev. č. 272-006 přes železniční tratě a
přilehlého úseku silnice druhé třídy II/272, jež zabezpečuje průtah městem
Lysá nad Labem a propojení severní a jižní části města.

Příjemce
Středočeský kraj
Místo realizace
Lysá nad Labem
Čerpáno z ERDF
213 471 924,48
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Udržitelná doprava
Projekt cyklostezky do Prahy na kole,
byl navržen jako smíšená stezka pro
pěší a pro cyklisty. Projekt 14 km
cyklostezky je členěn na čtyři na sebe
navazující části v rámci 4 projektů
úsek Mnichovice-Kolovraty, 1. část
Říčany
úsek Mnichovice - Kolovraty, 2. část
Světice, Říčany
úsek Mnichovice - Kolovraty, 3. část
Všestary
úsek Mnichovice - Kolovraty, 4. část Mnichovice
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Příjemce

Město Říčany,
Město Mnichovice,
Obec Všestary
Místo realizace
Středočeský kraj
Čerpáno z ERDF
85 018 611,49

Technika pro IZS
Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti
JSDH Mělník-Vehlovice k řešení a řízení
rizik a katastrof, které vznikají v souvislosti
s efekty provázející výskyt sucha. Toho
bylo dosaženo pořízením specializované
techniky - nové cisternové automobilové
stříkačky

Příjemce
Město Mělník
Místo realizace

JSDH Mělník-Vehlovice
Čerpáno z ERDF
6 148 373,00
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Sociální infrastruktura
Předmětem tohoto projektu byla výstavba nového komunitního centra v
Mnichově Hradišti. Došlo k vybudování infrastruktury, která přispěje k
podpoře sociálního začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením,
nebo sociálně vyloučených občanům. V rámci nového komunitního centra
jsou poskytovány služby a aktivity, které povedou k vyšší podpoře
sociálního začlenění.
Projekt byl zařazen do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021

Příjemce
Město Mnichovo
Hradiště
Místo realizace
Mnichovo Hradiště
Čerpáno z ERDF

16 986 924,06
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Sociální infrastruktura
Sociální byty Červený Újezd
V rámci projektu došlo k nákupu a stavebním úpravám domu v centru obce
Červený Újezd. Realizací projektu došlo k vytvoření 5 bytových jednotek
adaptovaných pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného
základního vybavení.
Příjemce
Obec Červený Újezd
Místo realizace
Červený Újezd

Čerpáno z ERDF
4 683 921,11
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Sociální infrastruktura
V rámci projektu došlo k nákupu nového automobilu pro výkon terénní formy
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociální rehabilitace. Automobil
umožňuje spolku pokračovat ve výkonu terénní formy služeb a přispívá k
sociální inkluzi osob ze sociálně vyloučených lokalit a odlehlých oblastí.

Příjemce

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro
hipoterapii
Místo realizace
Miskovice (ORP Kutná Hora)
Čerpáno z ERDF
947 174,55

21

Snížení energetické náročnosti budov
Realizací projektu došlo ke kompletní sanaci obvodových stěn včetně
aplikace vnějšího kontaktního zateplovacího systému, k výměně
stavebních výplní, zateplení podhledu vstupního zádveří, k výměně
zábradlí a nášlapných vrstev na lodžiích.

Příjemce
Společenství vlastníků
Volmanova 1744, Čelákovice
Místo realizace
Čelákovice
Čerpáno z ERDF
2 135 951,32
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
PŘÍPRAVA PROJEKTU
 Pravidelně sledovat webové stránky IROP (MMR, Centrum)
 Využívat komunikační kanály konzultačního servisu IROP 2
 Věnovat pozornost přípravě projektu ve vazbě na plánované aktivity a
harmonogram projektu
 Inspirovat se dokumentací z již zrealizovaných výzev a projektů IROP
(https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy)
 Soustředit se na výběr zpracovatelské agentury a vymezení smluvních
podmínek, ověřit si reference agentury a její spolehlivost
 Zvážit případné využití externích zdrojů pro realizaci výběrového řízení
(dle výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky)
 Znát Zákon o zadávání veřejných zakázek a vydané metodiky IROP k
zadávání veřejných zakázek
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
PŘÍPRAVA PROJEKTU
 Zvážit způsob financování vlastních zdrojů žadatele (nižší míra
podpory a nutnost financování projektu v době udržitelnosti)
 Připravit rozpočet na nutnost zajištění předfinancování projektu (zejména
u větších investičních projektů)
 Mít interně projednané projektové záměry a zajistit si jejich případné
zařazení do strategických dokumentů (např. KAP, MAP, RAP)
 Soustředit se na včasné zpracování projektové dokumentace a získávání
stavebních povolení
 Seznámit se s prostředím a příručkami pro monitorovací systém (MS
2021+)
 Účastnit se seminářů MMR/Centra k plánovaným výzvám
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
REALIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 Zavést a dodržovat metodiku řízení projektů
 Soustředit se na výběr a vybudování stabilních realizačních týmů s
přesným vymezením kompetencí a odpovědností, omezit počty změn v
týmu, především na vedoucích pozicích
 Klást velký důraz na vymezení smluvních podmínek u veřejných zakázek
 Ponechat si přístup do monitorovacího systému a pravidelně se
informovat o stavu administrace projektu v případě využití služeb
zpracovatelské agentury
 Znát pravidla programu a v případě nejasností, např. ohledně způsobilosti
výdaje, v předstihu konzultovat s příslušnou osobou z Centra
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Děkuji za pozornost.
Kontaktní údaje
Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
Tel: 225 855 360
Mail: iropstredocesky@crr.cz, dana.cechova@crr.cz
Konzultační servis IROP: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
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