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Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky

• Máme 25letou zkušenost s administrací a kontrolou projektů
• Máme pobočky ve 13 krajských městech České republiky
• Disponujeme specializovanými odborníky na všech krajských pracovištích
• Etablovali jsme odborná pracoviště pro administraci veřejných zakázek v IROP

• Od počátku své historie Centrum administrovalo programy za více než 200 mld.
Kč (7,35 mld. EUR) a přispělo k realizaci více než 25 tisíc projektů

• V aktuálním programovém období 2021 – 2027 je Centrum jediným
zprostředkujícím subjektem pro IROP

• Vůči svým klientům jsme maximálně otevření, féroví a spolehliví



Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky

• Jsme konzultační místo pro vaše dotazy při přípravě projektů
• Pořádáme semináře pro žadatele a příjemce
• Po podání projektu hodnotíme a připravujeme pro ŘO 

IROP doporučení/nedoporučení k financování
• Po vydání právního aktu s vámi řešíme veškeré změny v projektu
• Administrujeme žádosti o platbu
• Kontrolujeme veřejné zakázky
• Provádíme kontrolu projektů v udržitelnosti
• Snažíme se být nápomocni a stále hledáme cesty, jak co nejlépe pomoci 

žadatelům a příjemcům
• Podílíme se na nastavení nového období IROP 2021 - 2027



Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj

 Adresa: Švendova 1282, Hradec Králové Kontaktní osoby:

Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj
Ing. Jakub Řezníček, ředitel odboru

E-mail: jakub.reznicek@crr.cz
Mobil: 739 320 767

Vedoucí oddělení 
hodnocení
a kontroly

Ing. Martina Rücker
martina.rucker@crr.cz

734 166 384

Vedoucí oddělení 
realizace

Ing. Lenka Šmejdířová
lenka.smejdirova@crr.cz 

734 166 388

Vedoucí oddělení 
administrace veřejných 

zakázek HK

Mgr. Tomáš Vontor
tomas.vontor@crr.cz

735 199 204



Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj
Specializace – „Doprava“



Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj
Specializace – „Kultura“ 



IROP 2014-2020
Ukončování programu IROP



• Zbývá proplatit 1/3 alokace IROP 1 – cca 52 mld. Kč

• Zejména jde o projekty (a veřejné zakázky) v REACT EU, 
které mají termín realizace až do 31.12.2023

• V rámci schválení Žádosti o platbu ze strany Centra je 
závazný termín konec března 2024

Ukončování programu IROP 2014-2020 



Doporučení Centra

• Konzultujte v dostatečném předstihu

• Komunikujte s manažerem projektu

• Využívejte konzultační servis Centra (ks.crr.cz)

• Nenechávejte dokládání dokumentů na poslední chvíli 

• Sledujte stránky Centra, kde jsou vždy aktuální a platné informace
(https://www.crr.cz/irop/projekt/verejne-zakazky-v-projektech-irop-pohledem-centra/ )

https://www.crr.cz/irop/projekt/verejne-zakazky-v-projektech-irop-pohledem-centra/


IROP 2021-2027
Aktuální stav programu



Implementační struktura IROP 2021-2027

• Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj; odbor řízení operačních 

programů

• Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky s 

krajskými pobočkami

• Nositelé integrovaných strategií ITI a CLLD; stávající IPRÚ se stanou ITI



IROP 2021 – 2027

• Schválení programu: 1. 7. 2022

• První Monitorovací výbor: 12. 7. 2022

• Vyhlášení první výzvy: 28. 7. 2022 

• Registrace prvního projektu: 28. 7. 2022

V IROP bylo vyhlášeno (stav k začátku října):

• 22 výzev ŘO v celkové alokaci 34,1 mld. Kč

• 4 výzvy již jsou uzavřeny (v alokaci 4,3 mld. Kč)

• podáno 395 projektů v objemu 12,4 mld. Kč z EFRR

• pozitivních stavech 381 projektů v objemu 11,9 mld. Kč EFRR



Struktura IROP 2021 - 2027
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• Webové stránky: www.crr.cz (aktuality, kontakty na centrálu a
územní pracoviště IROP, kalendář akcí, kontrolní listy,…)

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 
– INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

http://www.crr.cz/
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CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 
– INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

• Informace k výzvám IROP 2021 – 2027: https://www.irop.mmr.cz/cs/
(dokumentace k výzvám, plánované výzvy, harmonogram výzev,
konzultační servis, informace o průběžném čerpání vyhlášených výzev)

https://www.irop.mmr.cz/cs/
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Změny v IROP 2021-2027
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Změny v IROP 2021-2027
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Změny v IROP 2021-2027



Struktura IROP 2021-2027
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1. e-Government, kyberbezpečnost
2. IZS, veřejná prostranství
3. Krajské silnice
4. Vzdělávání, sociálno, zdravotnictví, kulturní 

dědictví, cestovní ruch
5. Komunitně vedený místní rozvoj
6. Udržitelná doprava



Čerpání ve vyhlášených výzvách pro MRR
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Stav k 14. 11. 2022, výzvy vhodné i pro menší obce:
• Knihovny: 101 %

• Kyberbezpečnost: 438 %

• MŠ (skóre 7+): 46 %

• Sociální služby: 35 %

• Sociální bydlení: 2 %

• Muzea: 125 %

• Cyklodoprava: 20 %

• E-Government: 105 %

• Bezpečná nemotorová doprava: 35 %



Sociální služby – výzva č. 14 
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Alokace EFRR: 0,9 mld. Kč

Podporované dílčí aktivity:
sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a

stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a
pobytových služeb prevence

- v případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat
o vozidla splňující emisní limit 50 g CO2/km

Min. a max. CZV: 0,5 – 90 mil. Kč



Sociální bydlení – výzva č. 25 
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Alokace EFRR: 0,8 mld. Kč

Podporované dílčí aktivity:
pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro

potřeby sociálního bydlení (včetně odpovídající části
společných prostor objektu nebo bytového domu a
odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb,
které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu) a
pořízení nezbytného základního vybavení (včetně
nábytku), včetně zajištění přístupnosti osobám
s postižením

Min. a max. CZV: 0,5 – 90 mil. Kč

Nutný souhlas zastupitelstva obce, udržitelnost 20 let, cílové
skupiny dle nomenklatury ETHOS



Cyklodoprava – výzva č. 35 
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Alokace EFRR: 1,8 mld. Kč

Podporované dílčí aktivity:
výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro

cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami, včetně doprovodné infrastruktury (PK s 3000 a
více vozidly/den, území s 500/750 obsazenými prac. místy,
počtem obyvatel 4/6 tis.)

výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro
cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR,
včetně doprovodné infrastruktury (vyjádření KÚ o souladu)

realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených
komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
(440 a více cyklistů/den)

Min. a max. CZV: 5 – 50 mil. Kč



Bezpečná doprava – výzva č. 40 
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Alokace EFRR: 1,1 mld. Kč

Podporované dílčí aktivity:
výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase 

nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou 
dopravy (min. 1000 vozidel za den)

zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami
komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků
zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (prokazuje
se dle Zprávy o provedení bezpečnostní inspekce PK)

Min. a max. CZV: 3 – 30 mil. Kč

Pozor na kritéria „městská oblast, strategie příslušného
dopravního módu, klima, odpady, zvýšení bezpečnosti,…“.
Pokud je projekt složen z více izolovaných částí, musí kritéria
plnit každá část projektu.



Orientační plán výzev pro MRR, vhodných 
případně i pro menší obce
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• Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a 
obcí (12/22, 1,9 mld. Kč)

• Památky (1/23, 1 mld. Kč)
• Paliativní a hospicová péče (1/23, 180 mil. Kč)
• Terminály a parkovací systémy P+R (1/23, 875 mil. Kč)
• Standardizace územních plánů (1/23, 100 mil. Kč)
• Cestovní ruch (2/23, 560 mil. Kč) 
• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (3/23, 250 

mil. Kč)
• Komunitní psychiatrická péče (5/23, 94 mil. Kč)



Kritéria hodnocení pro všechny 
(i nevyhlášené) výzvy IROP
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Na stránkách MMR: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-
system-hodnoceni-a-schvalovani jsou zveřejněna hodnotící kritéria –
obecná kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a také specifická kritéria
přijatelnosti. Zde je možné si ověřit, zda by projekt prošel hodnocením.

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani
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Děkujeme za pozornost.

Ing. Michaela Brožová
M: 735 157 809
E: michaela.brozova@crr.cz

Ing. Jakub Řezníček
M: 739 320 767
E: jakub.reznicek@crr.cz

mailto:jakub.reznicek@crr.cz
mailto:jakub.reznicek@crr.cz
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