
Závěrečná zpráva  

o realizaci IPRM  
8.10.2015 

PRAHA 



Povinnost předložení Závěrečné 
zprávy o realizaci IPRM  

Dohoda o realizaci IPRM čl. 6 odst. 5  

Do tří měsíců od finančního ukončení IPRM  
se město zavazuje předložit Závěrečnou 
zprávu o realizaci IPRM zpracovanou 
podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM. 
Proces administrace je obdobný jako v 
případě roční zprávy. 

10.2.2016 2 



Termíny ukončení  

Ukončením realizace IPRM se rozumí 
podání  poslední žádosti o platbu v 
případě posledního projektu IPRM   

 (30. 11 2015). 

Finanční ukončení – ukončení veškerého 
financování ze všech zdrojů – proplacení 
posledního projektu.  

 

Monitorovací období – celá doba realizace 
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  Formulář ZZR 

Formulář Závěrečné zprávy o realizaci IPRM 

 

Příloha č. 9 

Příručky pro předkladatele IPRM  

http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-
OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-2-
Zlepseni-prostredi-v-problemovych-sidlisti 
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Věcná část zprávy  

 

• Popis realizace – co, kdy, jak  

• Zhodnocení realizace – úspěch?   

• Zhodnocení celkového kontextu 
realizace - co realizace přinesla městu?  

• Problémy realizace  
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Věcná část zprávy 
 
• Monitorovací indikátory – v případě 

nenaplnění o více než 10% zdůvodnit do 
poznámky.  

• Horizontální témata – rovné příležitosti + 
udržitelný rozvoj 

• Popis zapojení partnerů – v průběhu 
realizace  
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Změny IPRM  

Nepodstatné změny:  

Popis všech schválených i neschválených 
změn IPRM  

 

Podstatné změny:  

Popis změn a dodatků ke Smlouvě o 
realizaci IPRM  
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Změny –> Dodatky ke Smlouvě  

• snížení hodnoty každého indikátoru o více než 10 % 

 

• snížení celkového finančního plánu IPRM v ukazateli 
celkové způsobilé výdaje o více než 5 %  

 

• přesun prostředků v rozpočtu IPRM o více než 5 % 
výchozí hodnoty aktivit mezi aktivitami, přičemž podíl 
aktivity zaměřené na regeneraci bytových domů nesmí 
klesnout pod 40 % celkových způsobilých výdajů, 

 

V případě nedodržení se uvede do ZZR zdůvodnění.  

ŘV IOP schválí ZZR včetně zdůvodnění.  
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Finanční část ZZR  

Celková suma podaných žádostí o platbu 

dílčích projektů:  

  

 

  

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte 

zdůvodnění: 

  

Celková suma proplacených žádostí o platbu 

dílčích projektů: 
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Tabulku vyplnit v Kč – objem ERDF  



Finanční část  

  

V případě porušení podmínky: 

Přesun prostředků v rozpočtu IPRM nesmí být více než 
5 % výchozí hodnoty aktivit mezi aktivitami, přičemž 
podíl aktivity zaměřené na regeneraci bytových domů 
nesmí klesnout pod 40 % celkových způsobilých 
výdajů.  

Zdůvodnění pod tabulku č. 13 „Plnění finančního plánu 
IPRM“ v části B – finanční část  
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B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:    

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:   

 

 

 

 



Hodnotící kritérium  

IPRM obsahuje řešení sociálně vyloučených 

romských lokalit. 

  

Města, která se v rámci IPRM přihlásila   

k tomuto kritériu uvedou, jak byly plánované   

aktivity naplněny.  

 

Města, která obdržela bodové zvýhodnění: 
Orlová, Ostrava, Přerov, Most, Brno, Kladno, Havířova, 

Karviná, Vsetín, Olomouc, Ústí nad Labem, Chomutov, 

Litvínov, Jirkov. 
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Přílohy ZZR 

• Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM 

• Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním 
změn (pouze pokud došlo ke změně) 

• Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách 
aktivit  

Doplnit: 

• Seznam projektů  

• Seznam potvrzení vydaných v rámci programu JESSICA  
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Hana Pejpalová 

E-mail: Hana.Pejpalova@mmr.cz 

Telefon: +420 224 864 008 

mailto:Hana.Pejpalova@mmr.cz

