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Závěry z 1. zasedání Monitorovacího výboru 
Integrovaného regionálního operačního programu  

Datum: 
 
30. června 2015 od 10:00 hod 
 

Místo konání: 
Klášter minoritů sv. Jakuba – sál Jana Lucemburského 
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1 

Jednání řídil:  Mgr. Zdeněk Semorád 

 

Závěry zasedání 

1. Monitorovací výbor IROP zřizuje  
a. Pracovní skupinu Monitorovacího výboru IROP pro přípravu výzev jako 

Platformu pro přípravu výzev 
 

2. Monitorovací výbor IROP schvaluje 
a. program zasedání Monitorovacího výboru IROP 
b. Jednací řád Monitorovacího výboru IROP 
c. Komunikační plán IROP 2015-2023 
d. Roční komunikační plán IROP pro rok 2015 
e. Systém schvalování projektů, obecná kritéria přijatelnosti, kritéria 

formálních náležitostí a specifická kritéria přijatelnosti IROP pro SC 1.1 a 3.3 
 

3. Monitorovací výbor IROP bere na vědomí 
a. Statut Monitorovacího výboru IROP 
b. Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP 
c. Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičních 

fondů ČR v programovém období 2014-2020 
d. Strategický realizační plán IROP 
e. Evaluační plán IROP pro programové období 2014-2020 

 
4. Monitorovací výbor IROP ukládá Řídicímu orgánu IROP 

a. prověřit možnost, aby se zástupce Národního orgánu pro koordinaci stal 
členem Monitorovacího výboru IROP s hlasovacím právem, 

b. dát při nejbližší aktualizaci do souladu text statutu a jednacího řádu 
Monitorovacího výboru IROP, 
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c. aktualizovat statut a jednací řád Monitorovacího výboru IROP podle změn, 
které ve vzorech provede Národní orgán pro koordinaci, 

d. upravit v jednacím řádu článek 3, aby správně uváděl členy Monitorovacího 
výboru IROP s hlasovacím právem a bez něj, 

e. prověřit využití systému open data pro informace publikované na 
webových stránkách programu IROP, 

f. doplnit do kapitoly 3.1 na straně 9 Ročního komunikačního plánu IROP 
tematické celky o sociální integraci, 

g. zařadit kritérium „Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním 
cenám“ do specifických kritérií přijatelnosti, 

h. umožnit až dvojí vrácení žádosti k dopracování, pokud během hodnocení 
specifických kritérií přijatelnosti nemá hodnotitel pro vyhodnocení kritéria 
dostatek informací nebo jsou informace rozporné, 

i. doplnit do systému hodnocení informaci o hodnocení dvěma hodnotiteli a 
o vypracování Příručky pro hodnotitele, 

j. odeslat členům Monitorovacího výboru IROP aktualizovaný dokument 
Systém schvalování projektů a výběrová kritéria IROP,  

k. doplnit do harmonogramu výzev informaci o celkové a dosud nevyhlášené 
alokaci pro specifický cíl. 

 

 

 

 
 


