SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program
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 IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti
a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR.










K 31. 12. 2017 vyhlásil Řídicí orgán IROP (ŘO IROP), jehož funkce je vykonávána
Ministerstvem pro místní rozvoj, 77 výzev pro předkládání žádostí o podporu v objemu 5,5
mld. EUR (141,2 mld. Kč), tj. 102% finanční alokace programu.
Žadatelé předložili 7 585 žádostí o podporu v objemu 5,3 mld. EUR (134 mld. Kč), tj. 97%
alokace.
ŘO IROP vyřadil 1 427 žádostí v objemu 821 mil. EUR (20,9 mld. Kč) z důvodu nesplnění
podmínek výzvy nebo nedostatku prostředků ve výzvě.
ŘO IROP schválil 3 134 projektů v objemu 2,4 mld. EUR (61 mld. Kč) a vydal právní akty
k 2 920 projektům v objemu 2,2 mld. EUR (57,3 mld. Kč), tj. 41% alokace.
ŘO IROP proplatil žadatelům 145 mil. EUR (3,7 mld. Kč).
ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 115 mil. EUR (2,967 mld. Kč), tj.
2,6% alokace.
Ukončeno bylo 283 projektů v objemu 109 mil. EUR (2,8 mld. Kč).

Na projekty integrovaných nástrojů po revizi programového dokumentu je alokováno přibližně 1,5 mld.
EUR (26,3 % celkové alokace IROP). V roce 2017 byl dokončen audit designace zprostředkujících
subjektů ITI, hodnocením zprostředkujících subjektů ITI prošlo 269 projektů. Městské aglomerace ITI
vyhlásily celkem 76 výzev, do kterých bylo předloženo 389 žádostí o podporu s alokací 7,4 mld. Kč
příspěvku EU, z toho 59 projektů je již v realizaci. Městské aglomerace IPRÚ vyhlásily celkem 66
výzev, do kterých bylo předloženo 68 žádostí o podporu s alokací 1,3 mld. Kč příspěvku EU, z toho 19
projektů je již v realizaci.

V roce 2017 proběhla první revize Programového dokumentu IROP. Mezi nejvýznamnější změny PD
IROP lze zařadit realokaci mezi specifickými cíli v rámci prioritní osy 2, kdy z SC 2.5 byla převedena
částka 111,02 mil EUR do SC 2.4 na aktivitu Infrastruktura základního vzdělávání a realokace mezi
SC 3.3 a 1.2, kdy z SC 3.3 byla převedena částka 39,31 mil EUR do SC 1.2 aktivita Nákup
nízkoemisních a bezemisních vozidel. Změny byly schváleny 7. Monitorovacím výborem dne 8. června
2017. Evropská komise schválila revizi PD IROP 8. listopadu 2017.

