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PŘÍKLADY PROJEKT ŮPŘÍKLADY PROJEKT Ů



ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

- 18,9%

26,69
mld. €

21,64
mld. €

Programové období
2007 - 2013

Programové období
2014 - 2020



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+

PODMÍNKY

Zpřísnění pravidel a 
kondicionality

ZMĚNY

Jednotné metodické 
prostředí (JMP)Zpřísnění pravidel a 

kondicionality

Orientace na výsledky

Vazba projektů na strategii 
Evropa 2020

Zkušenosti z programového 
období 2007 - 2013

prostředí (JMP)

Menší množství programů 
a aktivit

Integrovaná územní řešení

Koncentrace, strategie  a 
synergie

Společenský přínos 
projektů



1. Účinné a efektivní služby zaměstnanosti

2. Kvalitní vzdělávací systém

3. Kvalitní výzkumný a inovační systém

PRIORITY FINANCOVÁNÍ

3. Kvalitní výzkumný a inovační systém

4. Konkurenceschopné a inovativní podniky

5. Udržitelná infrastruktura

6. Transparentní a efektivní veřejná správa

7. Sociální systém začleňující sociálně vyloučené

8. Ochrana životního prostředí a krajiny



ZMĚNA STRUKTURY PROGRAMŮ 2014+

OP Životní
prost ředí

OP Doprava

22% Integrovaný
regionální OP

22%
OP Technická

pomoc

OP Podnikání a 
inovace pro 

konkurenceschop
nost

19%

OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání

13%

prost ředí

12%
22% pomoc

1%

OP Zaměstnanost

10%

OP Praha - pól
růstu ČR

1%



LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ P ŘÍPRAVA 

Neformální 
vyjednávání s EK

SEA
posouzení

Vláda EK

Dohoda o partnerství 

Programy

2013 1. pololetí 2014 2. pololetí 2014

Ostatní
metodiky

I. skupina
metodik

Vláda EK

Metodické prost ředí

Programy



NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ 
DIMENZI - CÍL
• sjednocení debaty o územní dimenzi napříč 

relevantními resorty a územními partnery 

• vymezení územní dimenze v relevantních operačních 
programech a identifikace územních průmětů 
intervencí

• podklad pro diskuzi vedoucí k vyčlenění 
odpovídajícího objemu prostředků a vytvoření 
vhodných nástrojů na její realizaci v programovém 
období EU 2014-2020



NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ 
DIMENZI – POJETÍ ÚZEMNÍ DIMENZE V 
DoP
„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat
prostředky z programů ESIF ve specifických typech územíprostředky z programů ESIF ve specifických typech území
podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na
rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na
vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní
diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického,
sociálního či environmentálního charakteru). Územní
zaměření intervencí v programech financovaných z ESIF
bude respektovat specifická hlediska.“



NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ 
DIMENZI – TYPY VYMEZENÍ ÚZEMÍ



NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ 
DIMENZI – VÝSTUP
Specifický cíl 1.1 uveden název specifického cíle

Typ územní dimenze specifický cíl má uvedeno, zda je identifikovaný územní průmět v kontextu 
analýzy ÚD. Zároveň je uvedeno, o jaký typ se jedná. Identifikovaný územní 
průmět neznamená, že veškeré aktivity v daném specifickém cíli budou 
výhradně zacíleny do daného typu území
Je uvedeno, zda SC umožňuje využití integrovaného nástroje v urbánním 
území

Aktivity je uvedeno, zda se územní zacílení týká všech aktivit nebo jen vybranýchAktivity je uvedeno, zda se územní zacílení týká všech aktivit nebo jen vybraných
Územního zacílení je uveden rozsah územního zacílení, tj. zda specifický cíl řeší : 

• celé území ČR bez územní koncentrace, tj. bez specifického územního 
zacílení – tj. SC nemá územní dimenzi nebo

• území ČR s výraznou koncentrací do vybraných typů území na základě 
specifických priorit a potřeb jednotlivých území nebo

• výlučně pouze na daný typ území 

Kritéria vymezení jsou uvedena kritéria pro vymezení daného územního zacílení
Podklad pro vymezení je uvedeno, jaké podklady (dokument, registr,…) definují typy územní 

dimenze
Soulad / poznámka je uvedeno, jaké další podmínky musí být splněny pro územní dimenzi (např. 

soulad se strategií)



REALIZACE ÚZEMNÍ DIMENZE
(individuálními) projekty v rámci cílených výzev (tj. výzev 
vyhlašovaných v rámci daného specifického cíle a zacílených na území 
vymezená výše uvedeným způsobem)

integrovanými nástroji:

Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská,Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská,
Plzeňská, Ústecko - chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká
aglomerace.

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – zahrnují funkční území tzv.
regionálních pólů rozvoje (Karlovy Vary, Liberec - Jablonec, České
Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav).

Komunit ě vedený místní rozvoj (CLLD) – bude v souladu s
Nařízeními EK realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím
místních akčních skupin (cca 175 MAS).

využití integrovaných nástrojů upravuje příslušný metodický pokyn
(MPIN)



Cíl: Poskytnout ŘO programů ESI fondů a nositelům integrovaných 

nástrojů a dalším dotčeným aktérům jednotné závazné postupy při 

přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a 

vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů 

(IN). 

MPIN – CÍL A MANUÁLY

V návaznosti na MPIN je zpracován : 

• Manuál pro Integrované územní investice (ITI)

• Manuál pro Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

• Manuál pro strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)



POPIS ROLÍ SUBJEKT Ů 
ZAPOJENÝCH DO REALIZACE IN

Nositel IN
Příprava 

integrované 
strategie

1. verze v srpnu 2014, 
ale OP později → 
možná aktualizace 

integrované strategie  

MMR Vyhlášení výzvy na předkládání integrovaných 
strategií přes MS2014+

ITI/IPRÚ Předložení strategie 
Každý nositel IN 

předkládá pouze 1 

Příprava

Výzva

ITI/IPRÚ
CLLD

Předložení strategie 
přes MS2014+

předkládá pouze 1 
integrovanou 

strategii

Kontrola 
a hodnocení

MMR – ORSP 1. Kontrola 
formálních náležitostí

V případě nedostatků 
vrácení nositeli IN k 

přepracování

MMR – ORSP
MMR – NOK

2. Hodnocení 
přijatelnosti

V případě nedostatků 
vrácení nositeli IN k 

přepracování

ŘO
3. Obsahové 

posouzení souladu 
strategie s 
programem

V případě nedostatků 
vrácení nositeli IN k 

přepracování



ŘO provádějí obsahové posouzení souladu integrované strategie 
s cíli, zaměřením a podmínkami programů:

• věcné zaměření dotčené části strategie – soulad zaměření 
a navrhovaných aktivit IN s programem

OBSAHOVÉ POSOUZENÍ 
SOULADU IS S PROGRAMEM

• výše požadovaných finančních prostředků vzhledem k alokaci na daný 
specifický cíl a územní dimenzi/IS v operačním programu 

• navrhované plnění indikátorů vzhledem k požadované alokaci finančních 
prostředků

• harmonogram kroků vedoucí k realizaci strategie v dané oblasti (finanční a 
časový harmonogram)

• ostatní podmínky programu (způsobilost příjemců, veřejná podpora atp.)



ŘO vyhotovuje „Prohlášení o akceptaci integrované strategie “, které 
bude specifikovat mimo jiných: 

1) věcnou náplň ŘO akceptovaných aktivit realizovaných v rámci 
integrované strategie 

OBSAHOVÉ POSOUZENÍ 
SOULADU IS S PROGRAMEM

integrované strategie 
2) závazný harmonogram čerpání dle jednotlivých let a 

specifických cílů
3) závazek naplňování indikátorů
4) rezervaci alokace dle jednotlivých specifických cílů pro 

konkrétní integrovaný nástroj. 



Rezervace alokace bude „čerpána“ proplacením 
zrealizovaných integrovaných projektů ze strany ŘO a 
certifikací jejich výdajů (v případě ex-post plateb).

REZERVACE ALOKACE

V případě, že nastavený harmonogram nebude pln ěn (tj. 
včasné předkládání a realizace integrovaných projektů) a nositel IN 
se nedohodne s ŘO na jeho úprav ě, může ŘO 
příslušnou část rezervace alokace ZRUŠIT a p řenést k 
využití b ěžnými individuálními projekty.

(„pravidlo n, n+1“)



SCHVALOVÁNÍ PROJEKT Ů IS V 
RÁMCI OP

Předložení integrovaných projektů na 
základě výzvy ŘO OP

Standardní hodnocení ŘO 
(stejně jako individuální projekty)

Splnění nastavené 
kvalitativní hranice 
hodnocení  

REALIZACE 
INTEGROVANÉHO 
PROJEKTU

Nespln ění nastavené 
kvalitativní hranice hodnocení 

DOPRACOVÁNÍ/PŘERACO
VÁNÍ INTEGROVANÉHO 
PROJEKTU

V případě, že alokace pro daný IN nebude sta čit pro všechny 
předložené projekty, stanoví po řadí projekt ů pro schválení řídící 
orgán.



Návrh 
Integrovaného 

projektu

Hodnocení Doporu čení Vyhlášení 

SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH 
PROJEKTŮ

Hodnocení 
nositelem  IN

Doporu čení 
projektu

Vyhlášení 
výzvy ŘO

Stanovení
hranice

Hodnocení 
projektů ŘO

Splnění 
kvalitativní 
hranice ŘO

Realizace 
projektuNespln ění kvalitativní hranice 

ŘO



Pro zajištění propojenosti mezi řídícími orgány, integrovanými 
strategiemi v území a za účelem efektivní implementace územní 
dimenze bude zřízena tzv. 

„Stálá konference“, a to na národní a na regionální úrovni: 

Národní stálá konference (NSK )

KOORDINACE V ÚZEMÍ

Národní stálá konference (NSK )

ŘO (stálí hosté), zástupci RSK, zástupci IN, zástupci zastřešujících 
organizací územních partnerů, MMR

Regionální stálá konference (RSK)

Zástupci regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné 
správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících 
občanskou společnost. 



ZDROJE INFORMACÍ

Výzvy v programovém období 2007 - 2013

• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci

Čerpání

• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani

Příprava program ů 2014 - 2020

• http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU



DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz


