INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM
SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST
Toto shrnutí je každoročně připravováno na základě 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.
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IROP v číslech


Celkem vyhlášeno 92 výzev pro předkládání žádostí o podporu celkem za
179,6 mld. Kč,



předloženo 13 265 žádostí o podporu celkem za 216 mld. Kč,



vyřazeno 3 196 žádostí celkem za 52,4 mld. Kč pro nesplnění podmínek výzvy
nebo nedostatku financí ve výzvě,



schváleno 8 252 projektů celkem za 133,7 mld. Kč,



právní akt vydán k 7 986 projektům celkem za 128,4 mld. Kč, tj. 90 %
alokace IROP,



příjemcům proplaceno celkem 51,4 mld. Kč,



ŘO IROP žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 43,5 mld. Kč EFRR,
tj. 35 % alokace IROP,



ukončeno 4 486 projektů celkem za 50,4 mld. Kč.

Pozn.: Uvedené hodnoty jsou za celou dobu realizace IROP. Není-li uvedeno jinak,
jsou finanční údaje uváděny za podíl CZV (celkové způsobilé výdaje).

Integrované nástroje v IROP
Kromě výzev pro individuální projekty byly v roce 2019 ve svižném tempu vyhlašovány
výzvy integrovaných nástrojů, které mají k dispozici 26,3 % finančních prostředků
programu, tj. 38,4 mld. Kč:
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Městské aglomerace integrovaných územních investic (ITI) vyhlásily 187
výzev, do kterých bylo předloženo celkem 821 žádostí o podporu celkem za
16,4 mld. Kč. 543 projektů za 10 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno bylo
5 mld. Kč, tedy 33,1 % celkové alokace ITI v IROP.



Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásily
145 výzev, do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu za 4,3 mld. Kč.
189 projektů v celkové částce 2,8 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno
bylo 1,7 mld. Kč, tedy 28,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.



Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily 1 403 výzev, do kterých bylo ředloženo
3 002 žádostí o podporu za 7 mld. Kč. V realizaci je 1 782 projektů za 4 mld.
Kč. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč, tedy 21,1 % celkové alokace MAS v IROP.

Jak IROP konkrétně pomáhá v regionech
Do konce roku 2019 bylo díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního
programu zrekonstruováno 510 kilometrů silnic. Pro potřeby veřejné dopravy bylo
zakoupeno 545 vozidel.
S podporou IROP se podařilo navýšit kapacitu sociálních služeb o 8 299 klientů
‚a podpořit 662 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo
podpořeno 687 bytů. Celkem bylo podpořeno 1 330 vzdělávacích zařízení napříč
ČR. Zhruba čtvrtinu z toho tvoří mateřské školky, polovinu základní školy a čtvrtina
připadá na střední školy.
Dohromady 32 272 českým domácnostem se díky podpoře z IROP snížila spotřeba
energie a bylo zařazeno do lepší klasifikace spotřeby energie. Z peněz IROP bylo
dosud revitalizováno na 22 památek a pořízeno 288 informačních systémů.
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Plnění pravidla n+3
V roce 2019 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 2019 vyčerpat 31 mld. Kč (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu
IROP se podařilo tento limit překročit o 12,5 mld. Kč.

Revize Programového dokumentu IROP
V roce 2019 proběhla třetí revize Programového dokumentu (PD) IROP.
Nejvýznamnější změnou byla meziprogramová realokace ve výši 5,1 mld. Kč
z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Finanční prostředky byly rozděleny: 2,5 mld. Kč do SC 1.2 Doprava (projekty na
nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy), 2 mld. Kč do SC 2.3 Zdravotnictví
(projekty v oblasti návazné péče) a 693 mil. Kč do SC 2.4 Vzdělávání (projekty
v oblasti základních škol). Změny schválil Monitorovací výbor IROP na svém
12. zasedání dne 20. 11. 2019.
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