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Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje,  řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, více než 20 let 

zkušeností s hodnocením a kontrolou projektů. 

 

 zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy  

  konzultační a informační činnost / kontrola a monitoring realizace projektů 

 (2014-2020) Integrovaný regionální operační program 

 (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc 

 (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 

 (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) 

 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 



 kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 2 – Evropská územní 
spolupráce (dříve Cíl 3) 

 přeshraniční  spolupráce (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko) 

 nadnárodní  spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, Danube) 

 meziregionální spolupráce (Interreg Europe) 

 partnerská spolupráce (URBACT) 

viz http://www.crr.cz/cs/eus/ 

 

 hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network 

 poradenství pro malé a střední podnikatele 

viz http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/een-o-nas/ 
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Síť výkonných pracovišť – územních odborů: 

• Sídlo centrály – U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3, www.crr.cz 

• pro IROP v každém krajském městě, viz http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ 

• Pozn.: pro programy Evropské územní spolupráce v každém regionu NUTS 2, viz 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/ 
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 Sekce administrace programů 

 ředitelka sekce Ing. Helena Miškovičová  

 e-mail: helena.miskovicova@crr.cz 

 věcné zajištění výkonu delegovaných činností IROP 

 odbor řízení administrace programů, odbor centrální administrace 
programů, územní odbory IROP 

 

 Odbor řízení administrace programů 

 řídící centrum činností SAP, metodická podpora 

 komunikace s ŘO IROP, monitoring administrace 

 oddělení monitoringu, oddělení metodické podpory, oddělení 
kontroly, oddělení právní  

 Kontakty: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-centrala/) 
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 Odbor centrální administrace programů 

 výkonný odbor pro administraci projektů OSS v IROP, udržitelnost 
projektů IOP 

 oddělení hodnocení projektů OSS, oddělení realizace OSS, oddělení 
administrace udržitelnosti 

 

 Územní odbory IROP 

 výkonné odbory pro administraci projektů IROP 

 

 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Sekce administrace programů 



Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj 

Oblast působnosti: Jihomoravský kraj 
Adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno 

Ředitel odboru: Mgr. Ljubomir Džingozov 
E-mail: iropjihomoravsky@crr.cz 

Aktuální kontakty: http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop 
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Od 1. 1. 2017 transformace z Oddělení pro Jihomoravský kraj na Územní 
odbor IROP pro Jihomoravský kraj. 

Personální zajištění (43 zaměstnanců k 28. 2. 2018): 

 Ředitel odboru 

 Vedoucí oddělení hodnocení 

 Vedoucí oddělení realizace 

 Manažer projektu (25) (zrušena pozice metodika CLLD) 

 Specialista na administraci veřejných zakázek (12) 

 Administrátor monitorovacího systému  

 Projektový manažer – rozpočtář  

 Manažer podpory administrace  

Plán personálního zajištění dle systemizace pro rok 2017  - 39 zaměstnanců 

Plán personálního zajištění dle systemizace pro rok 2018 - 50 zaměstnanců 

 

Územní odbor IROP pro Jihomoravský 



Rozdělení územního odboru a jeho činností  
 

Oddělení hodnocení - vedoucí oddělení Ing. Zuzana Čusová 

 11 manažerů projektů zajišťuje 

 hodnocení žádostí o dotaci 

 administrativní ověření  

 kontrola žádostí o změnu 

 konzultace před vyhlášením výzev a k vyhlášeným výzvám 

 semináře pro žadatele dle jednotlivých výzev 

 

Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj 



Rozdělení územního odboru a jeho činností  
 

Oddělení realizace - vedoucí oddělení Ing. Jitka Zelená 

 13 manažerů projektů, administrátor MS a rozpočtář - zajišťují 
administraci projektů v realizaci  

 kontrola žádostí o platbu a zpráv o realizaci 

 kontrola žádostí o změnu 

 kontrola veřejných zakázek nižší hodnoty  

 veřejnosprávní kontroly 

 konzultace v rámci administrace projektů 

 semináře pro příjemce ve fázi realizace 

 kontrola udržitelnosti 

 

 

Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj 



Rozdělení územního odboru a jeho činností  
 

Oddělení administrace veřejných zakázek - vedoucí oddělení Ing. Eva 
Marečková 

 12 specialistů na AVZ 

 kontrola a konzultace veřejných zakázek   

 

Pozor od 1. 3. 2018 změna systému kontrol VŘ 

 

 

Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj 



Kontakty pro poskytování informací 
Ředitel odboru - Mgr. Ljubomir Džingozov, mobil: 731 604 583, e-mail: Ljubomir.Dzingozov@crr.cz 

Vedoucí oddělení hodnocení - Ing. Zuzana Čusová, tel. 518 770 245, e-mail: Zuzana.Cusova@crr.cz 

Vedoucí oddělení realizace - Ing. Jitka Zelená, tel. 518 770 241, e-mail: Jitka.Zelena@crr.cz 

Specialista na SC 2.1 a 2.2 - Mgr. Nikola Knopová, tel. 518 770 238, e-mail: Nikola.Knopova@crr.cz 

Specialista na SC 2.4 - Mgr. Darina Škodová, tel. 518 770 232, e-mail: Darina.Skodova@crr.cz 

Specialista na SC 2.5 - Ing. Pavlína Prokešová, tel. 518 770 222, e-mail: PavlinaProkesova@crr.cz 

CLLD - Mgr. Lenka Bartoníčková, tel. 518 770 262, e-mail: Lenka.Bartonickova@crr.cz  

Administrátor MS - Mgr. Viktor Šeďa, tel. 518 770 231, e-mail: Viktor.Seda@crr.cz 

Administrace VZ - Ing. Eva Marečková, tel. 518 770 257, e-mail: Eva.Mareckova@crr.cz 

Kontrola stavebních rozpočtů - Ing. Aleš Klimeš, tel. 518 770 230, e-mail: Ales.Klimes@crr.cz 
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Strategie programu - IROP integruje rozvojové priority 
obcí, měst a regionů a související priority celostátní 
povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na 
tematickou a územní koncentraci.  

Cílem IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

 Struktura programu je rozdělena do prioritních os a 
specifických cílů. 

 

 
 

Integrovaný regionální operační program  



  Struktura programu je rozdělena do prioritních os a specifických cílů. 

 

 

 

 
 

Integrovaný regionální operační program  



 Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 Alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR = 122 mld. Kč  

 Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Zprostředkující subjekty: 

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky   

     = 13 územních pracovišť v krajských městech  

     a pražská centrála 

  Zprostředkující subjekty ITI - města, která jsou    

     nositeli integrovaných územních investic: Praha,   

     Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice  

     a Olomouc 

 

IROP 2014 - 2020 



 

IROP – současný stav 

  V současnosti se realizuje 2968 projektů za téměř 47 
mld. Kč 

K financování Centrem doporučeno dalších 1052 
projektů za 18 mld. Kč  

Všechny podporovatelné aktivity byly vyhlášeny. Právě 
Centrum hodnotí dalších 1209 projektů za cca 16 mld. Kč. 



Aktuální stav IROP (podíl ERDF v Kč) 

 

  [HODNOTA] mld. Kč 
[PROCENTO] 

[HODNOTA] mld. Kč 
[PROCENTO] 

[HODNOTA] mld. Kč 
[PROCENTO] 

[HODNOTA] mld. Kč 
[PROCENTO] 

[HODNOTA] mld. Kč 
[PROCENTO] 

Aktuální stav IROP (podíl EFRR v Kč) 

Doporučené k financování 

Projekty v hodnocení 

Projekty s ukončeným hodnocením 

Projekty v realizaci 

Vyřazené a stažené projekty 



Předložené projekty za celý IROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  *NNO - Nestátní neziskové organizace 

**OSS - Organizační složky státu 

Úspěšnost podaných projektových žádostí dle 
typu příjemce 

  

Typ žadatele 

Podíl na 

celkovém počtu 

zaregistrovaných 

projektů 

Podíl na 

celkovém 

počtu 

úspěšných 

projektů 

Procentuální 

úspěšnost 

projektů daného 

typu žadatele 

Kraj 10% 11% 87% 

NNO* 10% 10% 78% 

Obce, svazky 

obcí 52% 54% 84% 

OSS** 4% 4% 87% 

Podnikatelé 13% 11% 68% 

SVJ 11% 10% 80% 

Celkem 100,00% 100,00% 81% 



Podíl na čerpání EFRR za celý IROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
   *OSS - Organizační složky státu 
**NNO - Nestátní neziskové organizace 

 

 
Úspěšnost čerpání dle typu příjemce 

 
Typ žadatele 

Podíl na 

objemu 

předložených 

projektů 

Podíl na 

objemu 

úspěšných 

projektů 

Kraj 24% 23% 

NNO* 9% 9% 

Obce, svazky 

obcí 31% 32% 

OSS** 18% 19% 

Podnikatelé 17% 16% 

SVJ 1% 1% 

Celkem 100,00% 100,00% 



Alokace integrovaných nástrojů v IROP  

 celkem 28,7 % alokace IROP (1,33 mld. EUR)  

 z toho ITI 14,1 %, IPRÚ 6,29 %, CLLD 8,39 %  

 

 Integrované územní investice (ITI) 

 Praha, Brno, Plzeň Ostrava, Hradecko-pardubické aglomerace, Ústecko-    

     chomutovská aglomerace, Olomouc 

 podpora aktivit ze SC 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 

 

 

Integrované nástroje 



 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

 Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Zlín, Liberecko-jablonecká 
aglomerace, Mladá Boleslav 

 podpora aktivit ze SC 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1 

 Podaných 62 projektů za 1,2 mld. Kč 

 

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)  

 Místní akční skupiny – předloženo 179 strategií CLLD k hodnocení 

 podpora aktivit ze SC 1.2, 1.3 (stanice IZS, technika IZS), 2.1, 2.2, 2.3 
(psychiatrické péče), 2.4, 3.1 a 3.3 

 

Integrované nástroje 





 SC 1.1 – silnice (do 21. 12. 2018), silnice ITI 

 SC 1.2 – udržitelná doprava (IN) 

 SC 1.3 – IZS (CLLD) 

 SC 2.1 – sociální infrastruktura (IN), sociální služby (do 30. 3. 2018) 

 SC 2.2 – sociální podnikání (IN) 

 SC 2.3 – psychiatrická péče (do 15. 7. 2020), psychiatrická péče (CLLD) 

 SC 2.4 – vzdělávání (IN) 

 SC 2.5 – zateplování (do 29. 11. 2019) 

 SC 3.1 – kulturní dědictví (IN) 

 

 

Běžící výzvy 



 SC 2.1 – sociální bydlení (březen, 2 mld. Kč),  

                 – sociální služby (duben, 0,5 mld. Kč),  

 SC 2.4 – speciální školy (2019, 0,5 mld. Kč) 

 

 

Plánované výzvy 



         Děkuji za pozornost. 
 
 

 

 
Mgr. Ljubomir Džingozov 
ředitel územního odbor IROP pro Jihomoravský kraj 
 
e-mail: Ljubomir.Dzingozov@crr.cz 
telefon: 731 604 583 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno  

 
 
 


