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Současný stav IROP

Projednání PD IROP - historie:

• dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014 oficiálně 
zaslán Evropské komisi k připomínkám

• dne 7. října 2014 obdržel Řídící orgán připomínky (118 připomínek)
• dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně schválen EK
• dne 31. července 2015 byly vypsány první výzvy

Kroky prováděné v současné době: 

• vyhlašování výzev, informování veřejnosti o možnostech programu
• aktualizace programové dokumentace 
• audit připravenosti 



Role Řídícího orgánu a zprostředkujícího 
subjektu

Ministerstvo pro místní rozvoj = Řídicí orgán IROP (ŘO IROP)

• řízení programu, evaluace, monitoring, reportování

• příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce; vnitřní programová 

dokumentace

• poskytovatel dotace (vydání právního aktu, poskytnutí platby, povolení 

změn majících vliv na vydaný právní akt)

Centrum pro regionální rozvoj České republiky = zprostředkující subjekt

• konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů,

kontroly žádostí o platbu, administrace změn, zpracování podkladů pro

certifikaci výdajů



Struktura PD IROP – zjednodušeně

Prioritní osa Specifický cíl

1. Infrastruktura 1.1 silnice

1.2 veřejná doprava

1.3 integrovaný záchranný systém

2. Lidé 2.1 sociální začleňování

2.2 sociální podnikání

2.3 zdravotnictví

2.4 vzdělávání

2.5 zateplování

3. Instituce 3.1 kulturní dědictví

3.2 elektronizace veřejné správy

3.3 územní plány

4. Rozvoj venkova 4.1 projekty přes MAS

4.2 agenda MAS

5. Technická pomoc



Rozdělení finančních prostředků 



Plánovaný harmonogram výzev

K dispozici pro rok 2015 i 2016 na webových stránkách:

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Plánovaná posloupnost nejbližších výzev, 2. pololetí 2015:

• Již vyhlášené: SC 1.1 (silnice), SC 3.3 (územní plány), SC 3.3 
(regulační plány), SC 3.2 (aktivity vedoucí k úplnému 
elektronickému podání), SC 2.3 (vysoce specializovaná péče), 
SC 4.2 (provoz MAS), SC 2.1 (deinstitucionalizace, včetně SVL), 
SC 5.1 (TP), SC 3.3 (územní studie), SC 2.3 (kyberbezpečnost)

• Říjen 2015: SC 2.2 (soc. podnikání, zvlášť pro SVL), 

• Listopad 2015: SC 3.1 (revitalizace souboru památek), SC 2.4 
(infrastruktura pro předškolní vzdělávání, zvlášť pro SVL),

• Prosinec 2015: SC 2.5 (energetické úspory v bytových domech), 
SC 3.2 (elektronizace odvětví), SC 1.2 (bezpečnost dopravy a 
cyklodoprava), SC 1.3 (technika pro IZS)

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty


Prioritní osa 2 „LIDÉ“
zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti soc. podnikání (26 mil. EUR) 

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

- vznik nového sociálního podniku (nákup nemovitostí, rekonstrukce či 
nová výstavba objektu, zařízení a vybavení, zohlednění specifických potřeb 
cílových skupin)

- rozšíření kapacity sociálního podniku (rozšíření nabízených produktů 
a služeb, rozšíření prostorové kapacity, zavedení nových technologií výroby, 
zefektivnění procesů v podniku, zřízení nové divize)

- aktivity OSVČ v sociálním podnikání (OSVČ ze znevýhodněných 
cílových skupin; nová podnikatelská aktivita, rozšíření nebo inovace 
existujících živnostenských oprávnění)

Příjemci: obchodní korporace, OSVČ, dobrovolné svazky obcí a jimi 
zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve, církevní organizace



Prioritní osa 2 „LIDÉ“
zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Omezení:

- projekt v souladu s principy sociálního podnikání (sociální, ekonomický, 
environmentální a místní prospěch); požadován je růst počtu zaměstnaných osob 
z řad cílových skupin

- v IROP jde o investiční prostředky, nelze financovat stávající podnikatelské aktivity 
ani provozní výdaje žadatele; návaznost na aktivity OP Zaměstnanost

- ne zázemí pro poskytování sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách (sociálně terapeutické dílny), ani pracoviště se statutem chráněné dílny 
dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

- předložení podnikatelského plánu 

- poskytování podpory v režimu de minimis

- území celé ČR mimo území hl. města Prahy

- výzva zvlášť na území ORP se sociálně vyloučenými lokalitami a na území bez 
těchto lokalit (60 % alokace musí být zaměřeno na SVL)

Projekt nesmí být zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 
a stravovací zařízení.



Kritéria přijatelnosti – 1. část
• Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % 

zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí 
pocházet z cílových skupin. 

• Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního podniku. 

• Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 
50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku

• Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, 
tj. z prodeje zboží nebo služeb. 

• Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně 
místních zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální aspekty. 

• Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu 
z následujících aktivit: 

– rozšíření nabízených produktů a služeb, 

– rozšíření prostorové kapacity podniku, 

– zavedení nových technologií výroby, 

– zefektivnění procesů v podniku, 

– zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 



Kritéria přijatelnosti – 2. část
• Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních 

turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení. 

• Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje 
žadatele. 

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu 
k realizaci a udržitelnosti projektu. 

• Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám

• Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu. 

• Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie. 

• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty 
ukazatelů, stanovené ve výzvě. 



Hodnotící kritéria

• Projekt vytvoří nová pracovní místa nebo zachová stávající pracovní 
místa pro cílovou skupinu (maximální počet bodů za 3 a více NPM) 

• V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace (maximální počet bodů za 
podrobné a reálné uvedení hlavních rizik v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti včetně uvedení způsobů jejich eliminace) 

• Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin (body za 
zohlednění specifických potřeb cílových skupin)

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo 
je umístěn v brownfieldu (body za umístění v uvedených objektech)

• Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný (body za 
reálný a proveditelný harmonogram)



Základní principy IROP

• Kofinancování

– 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce plus státní rozpočet) 

– 95 % EFRR pro CLLD

„Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů dle jednotlivých aktivit  
SC“ ke stažení na webu IROP

• Ex-post financování projektů po etapách

• Způsobilost výdajů (věcná, způsobilost, přiměřenost výdaje, 
časová způsobilost, místní způsobilost, vykázání výdaje)

• Jednotné metodické prostředí

• Komunikace přes monitorovací systém; webový portál IS 
KP14+



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Ing. Michaela Brožová

E-mail: brozova@crr.cz

tel.: : 735 157 809

http://www.strukturalni-fondy.cz/irop

(výzvy, novinky, dokumenty, kritéria hodnocení, otázky a odpovědi,…)

mailto:brozova@crr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop

