SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje částečně na sedm regionálních
operačních programů a na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013.
Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných
služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP
je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení
intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území. Finanční alokace
IROP činí 5,4 mld. EUR. IROP se člení na 5 prioritních os (PO):
* PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
* PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
* PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
* PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
* PO 5 Technická pomoc
Do konce roku 2016 vyhlásil Řídicí organ IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) 67 výzev pro
předkládání žádostí o podporu v objemu 4,2 mld. EUR (113,5 mld. Kč), tj. 77 % finanční alokace
programu. 67 výzev bylo vyhlášeno na webu IROP, v MS2014+ došlo k vyhlášení dvou výzev až
v roce 2017, kdy byl formulář zpřístupněn žadatelům. Výzvy byly vyhlášeny v MS2014+ 12. 1. a 6. 2.
2017. Žadatelé předložili 3 143 žádostí o podporu v objemu 2,3 mld. EUR (62,1 mld. Kč), tj. 42 %
alokace, z nich Řídicí organ vyřadil 779 žádostí za 427,2 mil. EUR (11,5 mld. Kč) z důvodu nesplnění
podmínek výzvy nebo nedostatku prostředků ve výzvě. ŘO schválil 722 projektů v objemu 535 mil.
EUR (14,5 mld. Kč) a vydal právní akty 611 žádostem o podporu v objemu 470,9 mil. EUR (12,7 mld.
Kč), tj. 9 % alokace. Příjemci obdrželi 5,3 mil. EUR (143,2 mil. Kč). ŘO IROP připravil první průběžnou
žádost o platbu prostředků z EU ve výši 776 tis. EUR (20 mil. Kč). Ukončeny byly 4 projekty v objemu
424 tis. EUR (11,4 mil. Kč).
Rok 2016 byl ve znamení začátku realizace programu, kdy největší důraz byl na vyhlašování výzev
k předkládání žádostí o podporu a příjem a hodnocení žádostí. V dalších letech bude následovat
realizace podpořených projektů, jejich kontrola, proplácení a následné čerpání prostředků z EU.
Na projekty integrovaných nástrojů je v IROP alokováno 1,4 mld. EUR (36,7 mld. Kč) za celkové
způsobilé výdaje, tj 25 % celkové alokace IROP. ŘO IROP vyhlásil výzvy pro předkládání žádostí
o podporu pro všechny tři typy integrovaných nástrojů: integrované územní investice (ITI),
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrované
nástroje se realizují prostřednictvím strategií území.
ŘO IROP ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem Centrem pro regionální rozvoj ČR přijal na
základě zkušeností s realizací programu během roku 2016 řadu opatření s cílem zlepšit realizaci
a čerpání programu. Jde např. o aktualizaci a zjednodušení pravidel pro žadatele a příjemce, úpravu
systému hodnocení projektů a rozdělení kritérií přijatelnosti na napravitelná a nenapravitelná, zvýšení
míry podpory a zjednodušení podmínek pro další výzvu pro snížení energetické náročnosti v
bytových domech, zefektivnění procesu výběru hodnotitelů a využití jejich kapacity a další. ŘO IROP
začal v této souvislosti připravovat revizi Programového dokumentu IROP, ve které odstraní bariéry
bránicí rychlejší realizaci programu. Revizi předloží v roce 2017 ke schválení monitorovacímu výboru
a následně Evropské komisi.
Za účelem podpory propagace IROP realizoval ŘO 26 centrálních seminářů k výzvám s návštěvností
celkem 2 200 účastníků. Jedná se o úvodní semináře k vyhlášeným výzvám, na kterých jsou
prezentovány informace o parametrech výzvy a podmínkách k předkládání žádostí o podporu.
Seminářů se účastnili zejména potenciální žadatelé a příjemci.

