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 5,4 mld. EUR, v přepočtu téměř 119,5 mld.
Kč. Funkci Řídícího orgánu IROP (ŘO IROP) vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

IROP v číslech









vyhlášeno 88 výzev pro předkládání žádostí o podporu celkem za 6,3 mld. EUR
(164,4 mld. Kč)
předloženo 10 889 žádostí o podporu celkem za 7,2 mld. EUR (187 mld. Kč)
vyřazeno 2 426 žádostí celkem za 1,4 mld. EUR (36,6 mld. Kč) pro nesplnění podmínek výzvy
nebo nedostatku financí ve výzvě
schváleno 5 937 projektů celkem za 4 mld. EUR (102 mld. Kč)
právní akt vydán k 5 659 projektům celkem za 3,8 mdl. EUR (98 mld. Kč), tj. 70 % alokace
IROP
příjemcům proplaceno celkem 964 mil. EUR (25 mld. Kč)
ŘO IROP připravil výdaje k certifikaci ve výši 982 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje)
(25,5 mld. Kč), tj. 18,3 % alokace
ukončeno 1 889 projektů celkem za 774 mil. EUR (20 mld. Kč)

Integrované nástroje v IROP
Kromě výzev pro individuální projekty byly v roce 2018 ve svižném tempu vyhlašovány výzvy
integrovaných nástrojů, které mají k dispozici 26,3 % finančních prostředků programu, tj. 1,5 mld. EUR
(39 mld. Kč).


Městské aglomerace integrovaných územních investic (ITI) vyhlásily 150 výzev, do kterých
bylo předloženo celkem 678 žádostí o podporu celkem za 454 mil. EUR (11,8 mld. Kč).
373 projektů za 268 mil. EUR (7 mld. Kč) je již v realizaci. Proplaceno bylo 100 mil. EUR
(2,6 mld. Kč), tedy 15,9 % celkové alokace ITI v IROP.



Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásily 111 výzev,
do kterých bylo předloženo 186 žádostí o podporu za 115 mil. EUR (3 mld. Kč). 127 projektů
v celkové částce 78,5 mil. EUR (2 mld. Kč) je již v realizaci. Proplaceno bylo 31 mil. EUR
(800 mil. Kč), tedy 13,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.



Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily 926 výzev, do kterých bylo předloženo 1 833 žádostí
o podporu za 167 mil. EUR (4,3 mld. Kč). V realizaci je 826 projektů za 71 mil. EUR
(1,8 mld. Kč). Proplaceno bylo 18 mil. EUR (467 mil. Kč), tedy 5,6 % celkové alokace MAS
v IROP.

Revize Programového dokumentu IROP
V roce 2018 došlo k druhé revizi Programového dokumentu (PD) IROP. Nejvýznamnější změnou
je přesun finančních prostředků ze specifického cíle (SC) IROP 2.5 Zateplování do Operačního
programu Životní prostředí v částce 79 mil. EUR (2 mld. Kč) a dále přesun peněz mezi specifickými
cíli IROP, kdy ze SC 2.5 Zateplování byla převedena částka 59 mil. EUR (1,5 mld. Kč) do SC 2.4
Vzdělávání. Změny schválil Monitorovací výbor IROP na svém 9. zasedání dne 16. 5. 2018. Evropská
komise schválila revizi programu dne 29. 10. 2018

Plnění pravidla n+3
V roce 2018 IROP splnil limit stanovený tzv. pravidlem n+3. To stanoví, že prostředky přidělené
v daném roce je nutné vyčerpat do 3 let. V tomto případě bylo nutné do konce roku 2018 vyčerpat
732 mil. EUR (19 mld. Kč) (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo přes počáteční
zpoždění limit překročit přibližně o 77 mil. EUR (2 mld. Kč).

Věcné a finanční milníky
Další důležitou oblastí v roce 2018 je naplnění cílů výkonnostního rámce v podobě věcných
a finančních milníků. Jejich naplněním lze získat tzv. výkonnostní rezervu ve výši 6 % z celkových
peněz programu. Jedná se o další peníze, které mohou být po splnění milníků, využity na podporu
dalších projektů. Součástí druhé revize PD IROP bylo snížení některých problémových finančních
a věcných milníků a navýšení těch bezproblémových. Program IROP naplnil všechny milníky a získá
tak celou výkonnostní rezervu ve výši 286 mil. EUR (7,4 mld. Kč).

Příklady úspěšných projektů
Základní informace a fotografie úspěšných a zajímavých projektů lze nalézt např. zde:
-

realizované projekty na webu IROP: http://irop.mmr.cz/cs/Projekty
Zpravodaj IROP, kde jsou prezentovány zajímavé projekty: http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-aprijemci/Zpravodaj-IROP
Facebook IROP: https://www.facebook.com/irop.mmr/

