SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program (IOP)
a regionální operační programy z programového období 2007-2013. IROP usiluje o vyvážený rozvoj
území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného
rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem programu je posílení regionální konkurenceschopnosti
a kvality života všech obyvatel ČR. IROP má k dispozici 5,6 mld. EUR, v přepočtu 142,6 mld. Kč.
Funkci Řídícího orgánu IROP (ŘO IROP) vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

IROP v číslech:
- vyhlášeno 95 výzev pro předkládání žádostí o podporu celkem za 202 mld. Kč
- předloženo 16 039 žádostí o podporu celkem za 238 mld. Kč
- vyřazeno 3 516 žádostí celkem za 53,6 mld. Kč z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo
nedostatku financí ve výzvě
- schváleno 10 840 projektů celkem za 161 mld. Kč
- právní akt vydán k 10 388 projektům celkem za 156 mld. Kč, tj. 107 % alokace IROP
- příjemcům proplaceno celkem 86 mld. Kč, tj. 59 % alokace
- ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 67 mld. Kč (EFRR), tj. 54 % celkové
alokace programu (EFRR)

- ukončeno 6 667 projektů za celkem za 76 mld. Kč

Integrované nástroje v IROP
V roce 2020 pokračovalo vyhlašování výzev integrovaných nástrojů, zejména výzev Místních akčních
skupin (MAS). Městské aglomerace Integrovaných územních investic (dále ITI) vyhlásily kumulativně
213 výzev, do kterých bylo předloženo celkem 881 žádostí o podporu s alokací 672,4 mil EUR, z toho
625 projektů je již v realizaci ve výši 483 mil. EUR. Proplaceno bylo 318,5 mil. EUR, tedy 57,6 %
celkové alokace ITI v IROP.
Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (dále IPRÚ) vyhlásily kumulativně 174 výzev,
do kterých bylo předloženo 306 žádostí o podporu s alokací 191,5 mil. EUR, z toho 248 projektů je již
v realizaci ve výši 159,3 mil. EUR. Proplaceno bylo 96,2 mil. EUR, tedy 45,6 % celkové alokace IPRÚ
v IROP.

Místní akční skupiny vyhlásily kumulativně 1 783 výzev, do kterých bylo předloženo 4 028 žádostí
o podporu s alokací 340 mil. EUR, z toho 2 682 projektů v objemu 224 mil. EUR je v realizaci.
Proplaceno bylo 132 mil. EUR, tedy 45,5 % celkové alokace CLLD v IROP.
Na projekty integrovaných nástrojů po čtvrté revizi programového dokumentu je alokováno přibližně
1,2 mld. EUR (24,1 % celkové alokace IROP).

Jak IROP konkrétně pomáhá v regionech
Do konce roku 2020 bylo díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu
zrekonstruováno 680 kilometrů silnic. Pro potřeby veřejné dopravy bylo zakoupeno 823 vozidel.
Podařilo se podpořit 699 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 1
000 bytů. Celkem bylo podpořeno 1 360 vzdělávacích a 107 zdravotnických zařízení napříč ČR.
Dohromady 50 309 českým domácnostem se díky podpoře z IROP snížila spotřeba energie a byly
zařazeny do lepší klasifikace spotřeby energie. Z peněz IROP bylo dosud revitalizováno na 34
památek
a pořízeno 382 informačních systémů.

Plnění pravidla n+3
V roce 2020 IROP splnil limit stanovený tzv. pravidlem n+3 (prostředky přidělené v daném roce je
nutné vyčerpat do 3 let). V tomto případě bylo nutné do konce roku 2020 vyčerpat 45 mld. Kč (podíl
prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo tento limit překročit o 22 mld. Kč.

Revize Programového dokumentu IROP
V roce 2020 ŘO provedl čtvrtou revizi Programového dokumentu IROP. Nejvýznamnější změnou byla
vnitřní realokace ve výši 1 mld. Kč ze specifického cíle 2.5 Zateplování do cíle 3.2 eGovernment k
pokrytí digitalizace stavebního řízení jako prioritní oblasti, která napomůže ke zrychlení realizace
staveb a tím výhledově i ke zrychlení ekonomiky oslabené současnou krizí. Evropská komise schválila
revizi PD IROP Prováděcím rozhodnutím C(2020) 4938 ze dne 15. července 2020.

Informace o stavu finančního nástroje
Ve specifickém cíli 2.5 IROP byl v roce 2020 implementován Finanční nástroj IROP (FN IROP),
konkrétně v oblasti úspory energie v bytových domech. Proces implementace proběhl prostřednictvím
Státního fondu podpory investic (SFPI). SFPI v roli správce FN IROP vytvořil „Program zateplování“,
jehož prostřednictvím FN IROP realizuje. Následně SFPI vyhlásil výzvu vůči koncovým příjemcům

s příjmem žádostí od 2. března 2020. Poté dne 25. června 2020 byla mezi ŘO IROP a SFPI podepsána
Dohoda o financování, ve které byla SFPI v rámci FN IROP přidělena alokace ve výši
22 892 245,4 EUR.

