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• Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 250/2015 Sb., o změně zákonů 
souvisejících s přijetím zákona o státní službě.

• Administraci  projektů IROP zajišťují pobočky v jednotlivých krajích.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
• Program byl schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015
• Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR
• Alokace i s národním spolufinancováním: cca 144 mld. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj = Řídicí orgán IROP 
• řízení programu
• příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce
• poskytovatel dotace 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky = zprostředkující subjekt
• konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů, kontroly žádostí o

platbu, administrace změn, udržitelnost IROP, zpracování podkladů pro certifikaci
výdajů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
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• Výkonné pracoviště pro administraci a kontrolu projektů v rámci IROP

Schéma činnosti územního odboru
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• sídlo: Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava

• https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-kraj-vysocina/

• manažeři projektů (oddělení hodnocení/oddělení realizace), specialistka na
administraci veřejných zakázek, rozpočtářka, administrátor monitorovacího
systému, specialisté pro konzultace SC 2.4 a 2.5, konzultační pracovník pro MAS

Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina
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https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-kraj-vysocina/


www.irop.mmr.cz
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Zastoupení žadatelů v projektech IROP 
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Dotační možnosti v IROP v roce 2020
• Dosud nevyhlášené Individuální výzvy z plánu výzev na rok 2019:

• vybrané úseky silnic II. a III. třídy (3. výzva) – vyhlášení plánováno na listopad 2019 –
oprávnění žadatelé kraje/KSÚS.

• 2 výzvy pouze pro tzv. uhelné regiony (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj):

• infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – vyhlášení plánováno na
prosinec 2019,

• nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony – vyhlášení plánováno na
leden 2020.

• Zasedání Monitorovacího výboru IROP – 20. 11. 2019 – schválení alokací a časových
rámců výše uvedených výzev a diskuse o možném vyhlášení ještě jedné výzvy na silnice II.
a III. třídy v roce 2020.

• Integrované nástroje

• IPRÚ Jihlava (Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy) – harmonogram výzev
https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=535086

• MAS

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=535086
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MAS v Kraji Vysočina

https://www.mistniakcniskupiny.cz/

https://www.mistniakcniskupiny.cz/
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IROP 2
• Aktivní příprava IROP2 (=pracovní název) pro programové období 2021-2027.

• Průběžné informace o přípravě uveřejňuje ŘO na svých webových stránkách.

• Obdobná témata jako nyní v IROP.

• Aktivity, se kterými se do IROP2 nepočítá:
• energetické úspory v bytových domech (přesouvají se do OPŽP);
• územní plánování (s ohledem na malou alokaci ve srovnání s náročností

administrace a plánovaný přesun do národních programů podpory);
• sociální podnikání.

• Nově naopak úprava veřejných prostranství, rozšíření okruhu podporovaných památek.

Důležité:
• Finanční rámec IROP2 zatím ze strany EK finálně nepotvrzen, očekává se pokles cca o 30

% stávající alokace.
• Návrh IROP2 na Vládu ČR v 03/2020; průběžné vyjednávání s EK; očekávané schválení

Programového dokumenty IROP2 ze strany EK na přelomu 2020/2021.
• Dotace 55 % z EFRR pro přechodové regiony (vč. Vysočiny) a 70 % pro méně rozvinuté

regiony.
ROADSHOW k IROP2 v regionech – 1. Q 2020



6. 11. 2019

Děkuji Vám za pozornost

Ing.  Jana Zikánová
Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina
vedoucí oddělení hodnocení pro Kraj Vysočina

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava

Telefon: 565 775 122
Mobil: 739 580 962
E-mail: jana.zikanova@crr.cz 

www.irop.mmr.cz
www.crr.cz


