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• Dne 1. dubna 2022 vydána první verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

2021-2027
• Aktuální verze, vč. příloh dostupná na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

• Vydán Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
• Definovány zákl. povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost

zák. č. 134/2016

• Nejdůležitější změny:

• výslovně požadováno, aby profil zadavatele používaný příjemci byl certifikován, resp. aby byl

uveden na seznamu certifikovaných profilů (bod 7.1.2)

• v režimu zjednodušeného vykazování výdajů nebudou příjemci muset podle MPZ postupovat

(bod 4.4)

• Aktuální verze dostupná na: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-

roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-

zadavani-zakazek

• Způsobilé výdaje vznikají od 1. 1. 2021 (vyjma vybraných aktivit)

• Výzvy v IROP 2021 - 2027
• Režim tzv. „průběžných výzev“

• Avíza výzev nebudou aplikována

• Vyhlašování výzev s povinným schválením záměrů v RAP

• Žadatelé nebudou povinni zpracovávat CBA v žádostech o podporu

Změny v administraci projektů

Co bude nového?

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek


Fáze realizace projektu

Zjednodušené metody vykazování - paušál (nepřímé náklady)
• Výdaje typu studie proveditelnosti, administrace VŘ, TDI, BOZP, AD, projektová 

dokumentace apod.

• Proplácení bez kontroly dokladů do výše stanoveného procenta z celkových přímých

způsobilých výdajů projektu ve výši 7% (výše se může lišit dle výzvy; bude 

stanoveno ve SP)

Vzorkování

• Kontrola žádostí o platbu a zakázek → dle stanoveného vzorku

• Blíže upřesněno v OPPŽP 

Fikce doručení 

• V MS2021+ je za okamžik doručení považováno přihlášení žadatele/příjemce nebo 

jím pověřené osoby do systému MS2021+

• Žadatelem/příjemcem nebo jím pověřenou osobou je myšlena každá osoba s 

přístupem k žádosti o podporu bez ohledu na přidělenou roli

• V případě, že se taková osoba do MS2021+ nepřihlásí do 10 kalendářních dnů 

ode dne odeslání depeše, považuje se za den doručení poslední den této lhůty

Změny v administraci projektů

Co bude nového?



Fáze realizace projektu

Zrušení etap a nahrazení FP

• Formální změna - místo etap bude používán termín sledované období, které bude  

definováno finančními plány

• Sledované období bude končit 20 pd před datem předložení ŽoP, obdobně jako nyní 

etapa

Platforma BIM na sdílení rozpočtů

• Prostředí s on-line aplikacemi pro odhadování ceny stavby, projektování, oceňování, 

průběh stavby 

• Sdílení informací a dokumentů týkajících se rozpočtů v online prostředí

• Export do potřebných formátů

Změny v administraci projektů

Co bude nového?



Integrované projekty

• CLLD - míra spolufinancování zachována na úrovni 95 % dotace

• Nebudou samostatné výzvy pro IN, pouze jedna ze strany ŘO 

IROP

• Součástí žádosti bude příloha, kde nositel IN potvrzuje soulad se 

strategií IN

• Připodepisování žádosti ze strany nositele IN (vybrané ŽoZ)

• (Ne)možnost podávat totožné projekty do individuálních výzev i 

do IN

Změny v administraci projektů

Co bude nového?



Monitorovací systém 2021+

Přihlašování
• Již nyní lze vyzkoušet na https://iskp21.mssf.cz/

• Doporučujeme registraci přes  NIA - Národní identitní autoritou (e-

občanka, bankovní identita); přihlašování přes ADFS (heslo) se bude 

výhledově rušit

• Součástí FAQ je návod, jak se přihlásit

Nastavení přístupových práv do ISKP21+  
• Upřesněno v OPPŽP (kapitola 2.5)

Samostatný modul VZ
• Na jednu VZ je možné navázat více projektů, tj. údaje k VZ vyplňuje a 

dokumentaci dokládá příjemce pouze jednou, a to i napříč jednotlivými 

OP

• Z pohledu žadatele/ příjemce nedochází k výrazným změnám ve 

vyplňování VZ

• Postupy budou uvedeny ve speciální příručce 

Hlavní manažer projektu
• V rámci Centra určen jeden pracovník, který bude pro žadatele/ příjemce 

představovat hlavní kontaktní osobu

• Tento pracovník se bude zobrazovat v ISKP, na k tomu určené záložce

Změny v administraci projektů

Co bude nového?

https://iskp21.mssf.cz/


Ukázka způsobu přihlašování do MS



Plné moci

• V případě, že žádost o podporu za žadatele bude zpracovávat externí 

subjekt, doporučujeme žadateli, aby měl k žádosti o podporu přidělen 

přístup s rolí správce přístupů

• Externí subjekt by měl mít roli zástupce správce přístupů

• Pokud si žadatel neponechá roli správce přístupů, a externí subjekt 

nebude spolupracovat, může se stát, že se žadatel ztratí přístup ke 

svému projektu v MS2021+

Modul veřejné zakázky

• Lze určit, kteří uživatelé mají k zakázce právo editora a kteří čtenáře

• Komunikace ve vztahu k doložení dokumentace k VZ bude vedena 

prostřednictvím těchto osob

Doporučení k administraci projektů



• Téměř polovina alokace IROP je rezervovaná a jistá pro vybraná území/nástroje 
(z celkové alokace IROP pro všechny KR, včetně TP)

ITI = 20,74 %

CLLD = 6,77 %

RAP = 15,97 %

Celkově tedy 43,48 %

ITI – integrované teritoriální investice

• Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)

• ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení ZS ITI

• Ve 13 metropolitních oblastech/aglomeracích - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 

Olomouc, Ústí na Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice, Mladá 

Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a Liberec-Jablonec 

nad Nisou

• Součástí strategie již stěžejní strategické projekty

• Vyčleněná alokace ve specifických cílech IROP

• Výzvy ŘO IROP pro integrované projekty v 2. pol. 2022

Integrované nástroje a RAP 2021-2027



Komunitně vedený místní rozvoj

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 

• Samostatný SC 5.1 IROP

• Nástroj CLLD bude v ČR/IROP implementován ve 180 místních akčních 

skupinách

• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci     

se žadateli

• Rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS v gesci NS MAS

• Výzvy ŘO IROP pro integrované projekty v 2. pol. 2022

• Odlišné zaměření některých aktivit u CLLD (SC 5.1)



Regionální akční plán

• Nástroj územní dimenze pro implementaci vybraných témat IROP

o školství (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře, poradny a speciální školy)

o silnice II. třídy

o deinstitucionalizace sociálních služeb

o zdravotnická záchranná služba

• Nástroj plnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Nástroj pro vyvážený rozvoj v krajích 

• RAP je schvalován platformou RSK 

• Alokační klíče RAP tvoří AKČR a schvaluje Národní stále konference (NSK)

• Předpoklad vyhlašování prvních výzev IROP v červnu/druhé polovině roku 

2022



Další nástroje v IROP

KPSV 2021+

• Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+

• Koordinuje Agentura pro sociální začleňování

• Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP

• IROP – sociální služby, sociální bydlení, základní školy

• Příloha projektu - Stanovisko Agentury o souladu projektu se 

strategickým dokumentem

• Opět vyčleněná alokace ve vyhlášených výzvách IROP



Konzultační servis CRR 

Mgr. Robert Adensam  



Konzultační servis IROP

• Služba určená pro zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním

žádosti o podporu v rámci IROP 2021–2027(aktivně se využívá již u REACT-EU).

• Přehled všech dotazů a odpovědí na jednom místě.

• Přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí.

• Dostupný přes webové rozhraní https://ks.crr.cz/

• Pro řešení konkrétních dotazů je třeba provedení registrace tazatele.

• Po založení účtu tazatele a jeho validaci skrze mailovou adresu je možné 

zakládat nové dotazy, které jsou dle zadaných parametrů přiřazovány 

specialistům Centra pro regionální rozvoj České republiky, kteří zajišťují odpovědi.

• Aktuálně je zodpovězeno přes KS více než 1035 dotazů.

https://ks.crr.cz/


Konzultační servis IROP
Uživatelské prostředí tazatele



Konzultační servis IROP
Uživatelské prostředí tazatele



Konzultační servis IROP
Uživatelské prostředí tazatele



Konzultační servis IROP
Uživatelské prostředí tazatele



Konzultační servis IROP
POČET DOTAZŮ K 31. 3. 2022

IROP 2021 – 2027: Celkem – 1035; React EU - 1685
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Konzultační servis IROP
STATISTIKA ZODPOVĚZENÝCH DOTAZŮ K 31. 3. 2022

Celkem zodpovězených dotazů: 1012

Průměrná délka odpovědi: 3 pracovní dny

Medián délky odpovědi: 1 pracovní den 
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Konzultační servis IROP
TAZATELÉ

Z celkových 1012 zodpovězených dotazů k 

IROP 2021 – 2027 je celkem 403 tazatelů 

v četnosti počtu dotazů od 1 po 26 dotazů

Typ tazatele Počet %

Žadatel/příjemce 515 50,9%

Zpracovatel 388 38,3%

Jiný 109 10,8%

Celkem 1012 100,0%



Konzultační servis IROP
TAZATELÉ

U 866 tazatelů bez ohledu na to, zda položili dotaz či nikoliv, se podařilo identifikovat 

jejich typ

• Z toho 279 (32 %) dotazů lze přiřadit zpracovatelským/ poradenským 

agenturám

• 397 tazatelů položilo dotaz do IROP2 z toho 104 (26 %) lze přiřadit 

zpracovatelským/ poradenským agenturám 

Typ tazatele Celkem % IROP2 %

Žadatel/příjemce 525 60,62% 247 62,22%

Zpracovatel 279 32,22% 104 26,20%

Jiný 62 7,16% 46 11,59%

Celkový součet 866 100% 397 100%

Typ tazatele Celkem %

Obec/ město 232 44,19%

MAS 57 10,86%

Charita 24 4,57%
OSVČ 21 4,00%
Kraj 21 4,00%
Školy 17 3,24%
Jiné/ neurčené 153 29,14%

Celkový součet 525 100%



24

Děkujeme za pozornost.


