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Zúčastnění členové, náhradníci a osoby pověřené plnou mocí
Bakičová Hana, Beránek Jiří, Bouška Jiří, Bučilová Radka, Drahovzal Pavel, Florian Jan, Gailly
Ivonna, Grygarová Kateřina, Heroldová Eva, Hnátek Oldřich, Hoffman Filip, Klapalová Petra,
Komoňová Hana, Kracman Ondřej, Marková Martina, Mazal Rostislav, Měrtlová Soňa, Navrátil
Jiří, Nikischer Richard, Nohelová Kateřina, Pavlinec Petr, Pospíšil David, Semorád Zdeněk,
Schönherrová Eva, Sršeň Radim, Šafránek Jiří, Tabery Josef, Ulrich Michal, Váňová Miloslava,
Vašák Zdeněk, Žárský Dan;
Zúčastnění hosté
Brodská Jana, Čikarová Helena, Fišerová Martina, Hejzlarová Radka, Heřmánek Jan, Hlavatá
Andrea, Hradecký Pavel, Koubková Naděžda, Kriegischová Lenka, Krouželková Eva, Křivka
Lukáš, Kučerová Nikola, Lukavec Ondřej, Outlá Radmila, Pekárek Aleš, Pešková Sára,
Témová Tereza, Tychtl Pavel, von Busch Andreas;

Usnesení ze zasedání
Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu (MV IROP)
I.

schválil
a) Program 15. zasedání MV IROP;

II.

projednal
a) Informaci o stavu realizace programu;
o Aktualizovaný Harmonogram výzev pro rok 2021;
b) Výroční zprávu 2020;
c) Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP 2020;
d) Aktualizaci Ročního komunikačního plánu IROP 2021;
e) Aktualizaci Evaluačního plánu IROP;
f) Informaci o IROP 2021-2027;
g) Informaci o projektu Digitalizace stavebního řízení;

III.

vzal na vědomí
a) Informaci o stavu realizace programu
o Aktualizovaný Harmonogram výzev pro rok 2021
b) Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP 2020

IV.

uložil ŘO IROP
a) spustit
bezprostředně
po
jednání
Monitorovacího
výboru
proceduru per-rollam (Výroční zpráva IROP 2020, Aktualizace Ročního
komunikačního plánu 2021, Aktualizace Evaluačního plánu IROP).
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1. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru IROP
Zdeněk Semorád, předseda MV IROP
Přivítal účastníky 15. zasedání MV IROP a zahájil jednání. Poukázal na velmi dobrý aktuální
stav programu, bezproblémové plnění pravidla N+3 a také nízkou chybovost operačního
programu IROP. Uvedl, že tento monitorovací výbor nebude hlasovací, ale bude probíhat
formou diskuze a detailně budou projednány všechny připomínky vznesené k jednotlivým
dokumentům, které budou následně rozeslány do per-rollam hlasování.

2. Úvodní slovo zástupce Evropské komise
Andreas von Busch, Evropská komise
Pochválil dobré výsledky implementace a velký počet proběhlých alokací a konstatoval, že 58%
z nich už bylo vyplaceno příjemcům a dalších 834 milionů, které pochází z REACT-EU by měly
být v nadcházejících třech letech taktéž absorbovány. Poznamenal, že EK obdržela
pozměňovací návrhy, se kterými se snaží pracovat co nejrychleji v souladu s pravidly a
očekáváním, že nedojde k žádným problémům. Ocenil rozhodnutí ČR změnit pouze jeden bod
v REACT-EU, který byl velmi administrativní a poukázal na důvěru v dohodu všech stran.
Poukázal také na dobrý stav jednání o návrhu IROP pro období 2021-2027, které by mělo
probíhat v rámci neformálních dialogů, avšak bylo v souvislosti s epidemií COVID posunuto.
Ocenil také poskytování poradenství okolním zemím, a to konkrétně Slovensku.

3. Projednání programu 15. zasedání Monitorovacího výboru IROP
Zdeněk Semorád, předseda MV IROP
Představil program 15. zasedání MV IROP, pochválil spolupráci s Evropskou komisí a
konstatoval, že implementace IROP běží skutečně bez problému. Dále konstatoval, že
vzhledem k absenci jakýchkoli připomínek byl program 15. zasedání MV IROP odsouhlasen.

4. Informace o stavu realizace programu
Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Shrnul 4 hlavní úkoly, které stojí před ŘO, Centrem a nositeli IN. Podotkl, že většina projektů
je už v realizaci, či je dokončena, ovšem je ale i potřeba pomoci stávajícím projektům v realizaci
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ke zdárnému dokončení. Dále bude nutné spustit výzvy v React-EU a zajistit rychlé
vyhodnocení výzev, protože ŘO IROP obdržel finanční prostředky na investice v oblasti IZS,
zdravotnictví a sociální infrastruktury. Informoval také, že bude nutné připravit se na proces
ukončování programu, který tkví převážně ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj na
asistenci rizikovým projektům. Posledním bodem je příprava a vyjednání IROP 2021+ a
spuštění konzultačního servisu pro žadatele.
Připomněl, že je v realizaci už 11 039 projektů v objemu 127 miliard korun. Již bylo vyhlášeno
95 výzev pro individuální projekty a 399 podvýzev ITI a IPRÚ a 1819 podvýzev MAS.
Příjemcům již byly proplaceny prostředky v objemu 72,3 mld. Kč a 73,6 mld. Kč bylo
certifikováno. Bylo splněno pravidlo N+3 pro rok 2021 a zároveň už je splněno i pravidlo pro
rok 2022.
Dále informoval, že ve sledovaném období od 1. 10. 2020 do 1. 4. 2021 byly uzavřeny výzvy
týkající se silnic II. a III. tříd, kde doběhly projekty krajů, přičemž bylo podáno 58 projektů za
4,3 mld Kč. Byla skončena i 78. výzva, což byly energetické úspory v bytových domech
s celkovou alokací 5,5 mld. Kč. Předložené projekty byly za 7,3 mld. Kč, takže se na cca 300
projektů již nedostane. Tyto projekty mají možnost zvýhodněného úvěru SFPI, případně mohou
využít nových programů MŽP pro nové programové období. Ve sledovaném období byla
dokončena i 94. výzva, která se týkala DSŘ, kde byly předloženy 3 projekty v objemu 967 mil.
Kč.
Co se týče kondice jednotlivých specifických cílů ve stavu administrace projektu, tak je více
než 100% projektů v realizaci a mají vydaný právní akt. Nejvíce hodnocených projektů je v SC
2.5, tzn. v „zateplování“, nicméně 309 projektů je nyní pod čarou z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Dále pak „silnice“ a „komunitně vedený místní rozvoj“.
Co se týče proplácení, tak tam je ŘO na 58% alokace proplacené příjemcům. Jediná priorita,
která je pod 40% je 3. prioritní osa, kde jsou dlouhé projekty eGovernmentu a kulturních
památek, kde je doba realizace delší, což vychází z podstaty finanční náročnosti projektu.
Dále shrnul vývoj přezávazkování od posledního MV. Vysvětlil, že pokud během realizace a
ukončování programu některé projekty odstoupí, selžou, dojde k úsporám, nezpůsobilým
výdajům, vysoutěží se nižší částka apod., tak je cílem mít vyčerpáno 100% prostředků
z evropských fondů. V dostatečném předstihu je tedy pak nutné vpustit více projektů do
realizace, než dojde ke 100% alokaci. S Ministerstvem financí tedy bylo dohodnuto, že
náhradníci (tzn. 10, 6 mld.) budou vpuštěni v několika výzvách, a to za určitých podmínek
určených Ministerstvem financí, za jakých dovolí ŘO IROP přezávazkování provést. Jednalo
se o způsob vykazování a sledování naplňování predikcí o snižování výdajů v projektech. S tím
souvisel i zákaz vpouštění dalších náhradních projektů. Poznamenal, že za 6 měsíců se ŘO
IROP dostal z 10, 6 mld. na 7, 4 mld. Kč a je předpoklad, že ke konci programového období to
bude 0 a díky tomu bude možno vůči EK vykázat 100% výdajů do certifikace.
Dále informoval, že 14. 1. 2021 byla Monitorovacím výborem IROP schválena revize
Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0 a byla zaslána do EK. Vysvětlil zdržení, které
pramenilo z diskuze o parametrech v oblasti sociální infrastruktury, kde došlo k vzájemné
shodě mezi EK a ČR (MMR a MPSV) na jedné straně a AK se sociální komisí, že v REACTEU nebude prosazováno financování domovů pro seniory, protože nedošlo ke shodě na
parametrech tohoto typu sociální služby. Podotkl, že domovy pro seniory budou podporovány
buď z podpory v IROP2, nebo z MPSV a jeho Národního plánu obnovy.
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Dále informoval, že do EK byl již zaslán Programový dokument IROP. Pochválil spolupráci
s EK, která odsouhlasila vyhlášení těch oblastí, které nebyly sporné, tzn. zdravotnictví a IZS a
to ještě před schválením programového dokumentu.
Připomněl aktivity v IROP- REACT-EU a podotkl, že v letošním roce dojde k přepočtu postižení
jednotlivých zemí covidovou tragédií a jednotlivé členské země dostanou další příděl finančních
prostředků, který bude řádově menší (5-6 mld. Kč).
Popsal výzvy v REACT-EU, kde je jich nyní 5 vyhlášených a to v oblasti zdravotnictví a IZS.
Informoval, že zbývá vyhlášení výzvy na sociální infrastrukturu, která se předpokládá vyhlásit
ještě během května. V červnu je plánovaná 102. výzva, která se týká zdravotních ústavů,
krajských hygienických stanic apod. Poslední vyhlašovanou výzvou bude výzva na technickou
pomoc, která bude určena Centru, ŘO IROP a MZd.
Poukázal na splnění pravidla N+3 a pozitivní plnění predikcí v souhrnných žádostech o platbu
vůči EK. Připomněl, že i přes absenci osobního kontaktu s uživateli kvůli homeoffice, se žádosti
o platbu proplácí v průměru v 70 pracovních dnech od přeložení. Informoval také o spouštění
proplácení ze SR, díky kterému žadatelé nebyli vystavováni dlouhému čekání na platby na
přelomu roku.
Dále shrnul proběhlé a ukončené kontroly na programu. Největší množství kontrol na ŘO IROP
realizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Popsal také probíhající a plánované audity.

Lenka Kriegischová, ŘO IROP
Informovala, že od posledního jednání monitorovacího výboru bylo vyhlášeno dalších 18 výzev
ITI a IPRÚ. Zároveň bylo vyhlášeno 95 výzev MAS. Bylo vydáno 46 rozhodnutí projektům ITI
a IPRÚ. Daleko větší objem a to 473 rozhodnutí bylo vydalo projektům CLLD a proplaceno bylo
od té doby bezmála 3,6 mld. Kč za oba dva integrované nástroje. Aktuálně je vyhlášeno 1819
výzev a z toho 295 výzev bez předloženého projektu. Podotkla, že je sledován i aktuální stav
dokumentace MAS, kde 174 MAS má schválené interní postupy, dle kterých může vyhlašovat
výzvu MAS. ŘO IROP také eviduje 2 MAS, které nemají v realizaci žádný projekt.
Popsala přehled aktivit v jednotlivých IN a stav předložených a schválených projektů, včetně
alokace v právních aktech. Za oba dva nástroje je nejvíce poptávaná doprava a vzdělávání. U
CLLD se u zdravotnictví dlouhodobě nachází 0 a předpokládá se, že tato oblast (konkrétně
deinstitucionalizace zdravotní péče) bude uzavřena.
Dále charakterizovala semafor vyhodnocování závazků, kde jsou jednotlivé IN rozdělovány do
skupin podle úspěšnosti administrace. Popsala, že v zelené a modré barvě se nachází většina
nositelů IN. U MAS je to 144 MAS, které jsou už za hranicí 70% jak v realizaci, tak i ve
vyčerpaných prostředcích. U nositelů ITI a IPRÚ je to většina IN, zbývá pouze Jihlava, kde je
předpoklad finalizace v červnu tohoto roku. Informovala, že nejrizikovější jsou MAS, kde se
povinná alokace ve výši 70% limitu pro 2021 nachází pouze ve výzvách a dále ty, které mají
limit pouze v předložených projektech.
Konstatovala, že co se týče ohlašování, tak pro zprostředkující subjekty ITI a IPRÚ je tento
termín nastaven do konce června letošního roku tak, aby příjem žádostí byl ukončen ke konci
roku. Co se týká MAS, tak je termín nastaven do 15. listopadu s tím, aby byl příjem žádostí
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ukončen nejpozději 15. prosince tohoto roku. V současné době probíhají i změny strategií, aby
se požadavky přizpůsobily aktuálním potřebám v území. Zejména jde hlavně o skrytí
zbytkových alokací z jednotlivých oblastí, na které už nemá smysl vyhlašovat žádné výzvy.
Finanční prostředky by se tedy přesunuly tak, kde je absorpční kapacita ještě vysoká.
Sdělila, že se již nyní pracuje na přípravě nového programového období a 180 MAS prošlo
standardizací, takže se předpokládá, že všechny tyto MAS bude realizovat IROP v novém
období. Co se týče ITI, tak tam pobíhá příprava a konzultace strategických projektů, vzhledem
k odlišné implementaci oproti současnému období, takže tam přípravné práce taktéž probíhají.

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Informoval o změnách u výzev REACT-EU a poukázal na dvouměsíční zdržení vzhledem
k diskuzi o parametrech. Informoval o novém nástroji avízo výzvy, který by ŘO IROP chtěl
používat i v novém období. Díky tomu mohli žadatelé zacílit své projekty a připravit si je co
nejdřív, a to ještě před vyhlášením výzvy.
Informoval také o dobrých výsledcích finančního nástroje. Jedná se o úvěry na zateplování
bytových domů. V současné době je evidováno 658 mil. V registrovaných projektech žádosti o
úvěr, 404 mil. bylo úvěrovém příslibu a 150 mil. bylo proplaceno konečným příjemcům. SFPI
tedy celkem přijal 169 žádostí a z toho je 121 žádostí kombinovaných, tzn. že je tam souběh
s SC 2.5. Dále je v režimu blokové výjimky je evidováno 89 žádostí.

5. Výroční zpráva IROP za rok 2020
Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Konstatoval, že pravidlo N+3 bylo splněno. Poukázal také na velmi nízkou chybovost
administrace projektu.

6. Roční komunikační plán IROP
Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Zrekapituloval úspěchy v oblasti publicity IROP. Poukázal na vysoký počet projektů
s ukončenou realizací, což pomáhá pozitivní propagaci IROP. Ocenil práci ŘO IROP a Centra
při hledání možností, jak v online prostoru prezentovat výsledky IROP během coronavirové
krize. Informoval o roadshow jakožto jedné z hlavních aktivit s představováním IROP2, kde se
podařilo zrealizovat 9 ze 13 krajských roadshow, přičemž se v letošním roce předpokládá jejich
dokončení. Hlavní publicitní aktivity ŘO a CRR byly představeny prostřednictvím krátkého
videa.
Mezi méně tradiční publicitní aktivity byla zařazena putovní výstava o podpořených projektech,
která se během roku 2020 konala v 7 městech. Dále pak publikace o projektech, které byly
podpořeny z IOP/IROP a získaly různá ocenění. Byly představeny i další aktivity jako
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fact sheet, tisková konference a setkání s novináři k tomu, jak projekty financované z IOP a
IROP pomáhají i v boji s COVID 19. Nelze opomenout ani na online kampaň k podpoře
finančního nástroje.
Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj se uskutečnila regionální online kampaň
Regiony nás baví, pro které je natočeno již 26 videí s úspěšnými projekty a 39 článků o
podpořených projektech. V plánu je spuštění propagace všech zajímavých projektů. Došlo i
k úpravě časopisu ve stylu webové stránky.
Jako hlavní aktivitu představil ředitel Mazal přípravu a spouštění konzultačního servisu.
Vzhledem ke coronavirové krizi došlo na ŘO IROP i Centru k úpravě finančního rozpočtu pro
Roční komunikační plán z důvodu zrušení plánovaných aktivit kontaktního charakteru.
Poukázal na drobnou revizi komunikačního plánu, aktualizaci rizik a změnu v indikátorech.
Vyzdvihl i kampaň k finančnímu nástroji, která trvala 6 měsíců a byla zaměřena na
specializované weby, které se věnují bydlení a rekonstrukcím. Konstatoval, že od spuštění
kampaně došlo k 15 % nárůstu žádostí o úvěry a celkově návštěvnost microsite byla velmi
vysoká.

7.

Aktualizace Evaluačního plánu IROP

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Informoval, že se evaluační plán měnil ve 3 ohledech. Jednalo se o zpracování informace o
ukončení již zrealizovaných evaluací, zařazení nové ad hoc evaluace REACT-EU (předpoklad
realizace 2023 až 2024) a úpravu harmonogramů plánovaných evaluací.

8. Stručná informace o IROP 2021 - 2027

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Konstatoval, že Přípravný výbor IROP byl informován o změnách v návrhu
PD IROP především ve finančním plánu a indikátorech, a to z důvodu zabezpečení
klimatického příspěvku za ČR. Dále podotknul, že je spuštěno meziresortní připomínkové řízení
k PD IROP a zahajuje se neformální vyjednávání s EK k návrhu PD IROP.
Nejdůležitější aktivitou, na které se ŘO ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj podílí je
spouštění konzultačního servisu. Vysvětlil, že se jedná o preferovaný nástroj pro
konzultace/dotazy před podáním žádosti o podporu, kam se svým dotazem může vstupovat
každý. Na dotazy mohou odpovídat pracovníci z ŘO a Centra s přiřazenými kompetencemi.
Systém funguje na principu service desku a má velmi jednoduché ovládání. Připomněl, že je
v plánu i FAQ, jakožto zveřejňování často kladených dotazů, což má mimo jiné zabezpečit
jednotnost poskytovaných informací a zároveň verifikací odpovědí. Konstatoval, že ostrý
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provoz byl spolu s avízy výzev REACT-Eu spuštěn 26. února 2021 a pro IROP2 23. března
2021. Za tu dobu se zaregistrovalo už 310 tazatelů, bylo podáno 649 dotazů a 625 jich bylo i
zodpovězeno. Dále připomněl, že mezirezortní připomínkové řízení bude trvat do 18. května.
Hned po poté bude spuštěno SEA hodnocení, které provádí MŽP a SEA hodnotitel. V polovině
září proběhne schvalování programového dokumentu na vládě.

Andreas von Busch, Evropská komise
Informoval, že co se týče IROP 2, tak EK obdržela neformálními cestami velké množství
připomínek, které hodlá formálně vypořádat. Poukázal na nutnost určité míry flexibility a varoval
před možným zablokováním v určité fázi programu. Upozornil na časovou stísněnost
harmonogramu možné problémy s SEA.

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Konstatoval, že připomínky k Dohodě o partnerství jsou studovány a že budou hájeny zájmy
ČR při vědomí mantinelů, které jsou dané nařízením. Informoval, že dokud nebude vyjednaná
Dohoda o partnerství, tak nemohou být vyjednané operační programy. Upozornil také na
hypotetickou možnost delší diskuze na základě, které by první výzvy byly až v prvním čtvrtletí
roku 2021.

Dan Žárský, ANNO
Požádal o informaci k vypořádání dodatečné připomínky o vyřazení samostatně řízených VOŠ
z IROP.

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Zrekapituloval závěry z Přípravného výboru IROP a problematiku podpory vyšších a
samostatných vyšších odborných škol, kde bylo dohodnuto, že ČBK bude nadále jednat
s MŠMT o podpoře vyšších odborných škol. Upozornil, že ŘO IROP je pouze správce
programu, a nikoliv nositel strategie pro oblast vzdělávání, která v tomto případě přísluší OP
Jan Amos Komenský. Podotkl, že pokud by ale došlo ke změně prizmatu na straně MŠMT po
diskuzi s ČBK, tak to ŘO IROP bude respektovat.

Miloslava Váňová, ČBK
Informovala, že ČBK má s MŠMT domluveno jednání. Konstatovala, že OP JAK podporuje
pouze vysoké školy a IROP podporuje pouze střední školy a že VOŠ zcela vypadly z nového
programového období. Poukázala na otázku většího zainteresování ŘO IROP a OP JAK do
problematiky, protože vypadl celý segment škol.
Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
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Dodal, že ŘO IROP řeší primární a sekundární vzdělávání. Terciální řeší MŠMT v rámci svého
školního programu JAK, kam samostatné VOŠ patří. Konstatoval, že tuto dělící linii ŘO IROP
nechce porušovat a že spatřuje riziko v nabírání dalších potenciálních příjemců vzhledem k
omezenému množství finančních prostředků.

Miloslava Váňová, ČBK
Dotázala se, zda ŘO IROP, který samostatné VOŠ doposud podporoval, nebude nadále řešit
nedokrytí toho, že samostatné VOŠ, které jsou na pomezí regionálního a terciálního
vzdělávání.

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Upozornil, že nositelem této strategie je MŠMT, které rozhoduje, jak má vypadat vzdělávání
v ČR a že ŘO IROP se danému stanovisku musí podřídit. Konstatoval, že není možné, aby ŘO
IROP jednal jinak. Konstatoval, že je nutné, aby se ČBK přesvědčila MŠMT o potřebnosti
financování infrastruktury VOŠ, buď z OP JAK nebo o zrušení rozhraní mezi sekundárním a
terciálním vzděláváním. Dodal, že ŘO IROP bude tento výsledek respektovat.

Miloslava Váňová, ČBK
Uvedla, že Hospodářská komora a Česká biskupská konference vyjadřují znepokojení nad
vyřazením samostatných VOŠ z IROP 2021-2027. Upozorňují, že infrastrukturní podpora pro
samostatné VOŠ tak, jak byla umožněna v IROP 2014 -2020, nyní není možná (problém
kontinuity podpory), a to podle zjištění ČBK zatím z žádného nově připravovaného operačního
programu. ŘO IROP zohlední závěry diskuse ČBK (s podporou HK ČR) s MŠMT k otázce
financování samostatných VOŠ.

Zdeněk Semorád, předseda MV IROP
Upřesnil, že VOŠ mohou čerpat z OP JAK, ale že ČBK tento typ podpory přijde nedostatečný.

Rostislav Mazal, místopředseda MV IROP
Konstatoval, že ŘO IROP zohlední závěry diskuse ČBK (s podporou HK ČR) s MŠMT k otázce
financování samostatných VOŠ.

9. Představení stavu realizace projektu Digitalizace stavebního řízení
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Zděněk Semorád, předseda MV IROP
Připomněl, že na 12. Monitorovacím výboru IROP, kde byla odsouhlasena realokace ve
prospěch DSŘ, tak padl závazek, že na každém monitorovacím výboru bude podána informace
o stavu realizace projektů DSŘ.

Ondřej Lukavec, OPŘ MMR
Seznámil posluchače s aktuálním stavem projektů na digitalizaci stavebního řízení a územního
plánování. Vysvětlil, že by mělo dojít k vytvoření ucelené soustavy informačních systémů pro
výkon stavebních agend. Celý proces by měl být digitální a veškeré záležitosti bude možné
vyřídit online. Výsledkem by pak mělo být výrazné zrychlení celého stavebního procesu.
Poznamenal, že ne všechny aktivity budou financovány v rámci IROP. V IROP jsou nyní
předloženy 3 žádosti o dotaci, které zahrnují dohromady 5 informačních systémů. Co se týče
aktuálního stavu, tak dodal, že projekty jsou nyní ve fázi fyzické realizace. Prioritou je tedy
rozběhnutí výběrových řízení jak na vedlejší, tak na hlavní aktivity projektu.

Petr Pavlinec, Asociace krajů ČR
Dotázal se, zda probíhá konzultace návrhů IS DSŘ s územní samosprávnou kraje.

Ondřej Lukavec, OPŘ MMR
Vysvětlil, že OPŘ administruje žádosti pouze v rámci IROP, ale že konzultace kolem je jinak
mnohem širší.

Zděněk Semorád, předseda MV IROP
Dodal, že Komisi pro informatiku a Asociaci krajů bude tato informace poskytnuta dodatečně a
že bude apelováno na lepší vzájemnou komunikaci.

10. Různé

11. Závěry z 15. zasedání Monitorovacího výboru IROP
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Zdeněk Semorád, předseda MV IROP
Zrekapituloval závěry 15. zasedání MV IROP, uložil ŘO spustit bezprostředně po ukončení
jednání monitorovacího výboru proceduru per-rollam a poděkoval všem za účast.

Správnost zápisu ověřila: Mgr. Jana Brodská, vedoucí Oddělení podpory operačních programů
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