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• Posílení jejich role při přípravě i realizaci čerpání fondů EU a
zachování vlivu na jejich vlastní rozvoj – PLNĚNO

• Jednoduchý a efektivní implementační systém (nové principy)
– ČÁSTEČNĚ PLNĚNO

• Dostatečné alokace na řešení potřeb měst a obcí – V DISKUZI

Představa měst a obcí

• Dostatečné alokace na řešení potřeb měst a obcí – V DISKUZI

• Vyčlenění prostředků spojených s ÚD na úrovni prioritních os 
programů

• Přístup měst a obcí do všech OP (integrované přístupy + 
individuální projekty) – potřeby jdou napříč všemi OP

• Řešení rozvoje území menších obcí na úrovni SO ORP pro 
omezený počet témat ve sféře veřejných služeb v samostatné 
působnosti obcí
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Z pohledu EK

� Požadavek na změnu  – posun od administrativního k 
funkčnímu pojetí rozvoje území (města i obce se musí 
dívat za své katastrální hranice) 

� Pro konkurenceschopnost země je klíčová role měst, 
resp. aglomerací (města jako nové póly růstu a motory 
rozvoje)rozvoje)

� Důraz bude kladen na velké integrované projekty 
strategické povahy s významným dopadem na kvalitu 
života

� Podpořen bude komunitně vedený místní rozvoj a další 
partnerské mechanismy 



Národní dokument k územní dimenzi 

sjednocuje debatu 
o územní dimenzi 
napříč resorty a 

územními 
partnery 

vymezuje územní 
dimenze 

v relevantních OP 
a identifikuje 

územní průměty

je podkladem pro 
diskuzi o vyčlenění 

odpovídajícího 
objemu 

prostředků a 
vytvoření nástrojů



Pojetí územní dimenze z DoP

„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat
prostředky z programů ESIF ve specifických typech území
podporující jednak konkurenceschopnost ČR (v závislosti na
rozvojový potenciál) a také zohledňující požadavek na
vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřnívyrovnávání 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.“



Postup identifikace územní dimenze

Problémová oblast dle DoP

Identifikované problémy dle DoP

Operační programy - specifické cíle

Vybrané pot řeby rozvoje s územní dimenzí

Tematické cíle EU



Problémové oblasti v Dohodě o partnerství 

• Dopravní infrastruktura a dostupnost/mobilita
• ICT infrastruktura
• Energetická infrastruktura
• Fungující trh práce
• Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví
• Veřejná správa• Veřejná správa
• Ochrana životního prostředí
• Změna klimatu
• Moderní a kvalitní vzdělávací systém
• Efektivní výzkumný a inovační systém
• Konkurenceschopné podniky



Územní dimenze Typ území

Územní dimenze pro řešení 

sociálního začleňování 
Sociálně vyloučené lokality 

Územní dimenze pro řešení 

problémů v oblasti trhu 

práce a podnikání

Hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou 

nezaměstnaností 

Územní dimenze v oblasti Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti 

Typy vymezení území

Územní dimenze v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry 

Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry 

Územní dimenze řešící 

dopravní dostupnost 

Dopravní linie a koridory

Územní dimenze Zaměřená 

na oblast životní prostředí 
Specifická území v rámci životního prostředí 

Územní dimenze pro rozvoj 

měst a jejich zázemí

Rozvojová a urbánní území

Územní dimenze pro rozvoj 

venkova

Území pokryté MAS 

Jinak vymezená územní 

dimenze
Ostatní území 



Schematické znázornění typů území



Nástroje pro realizaci územní dimenze

Integrované nástroje:

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

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

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

Individuální projekty v rámci cílených výzev (tj. výzev vyhlašovaných
v rámci daného specifického cíle a zacílených do specifických území)
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Posílení principu partnerství

Zapojení klíčových 
partnerů z veřejného, 

soukromého i 
neziskového sektoru  

Hledání konsenzu –
nutná dohoda mezi 

nositeli projektů 

Tlak na kvalitu dílčích 
projektů 

Integrace témat 
(mobilita-ŽP, školství-trh 

práce apod.)

Silná věcná 
koordinace



Popis rolí subjektů 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 přes Každý nositel IN 

předkládá pouze 1 

Příprava

Výzva

ITI/IPRÚ

CLLD
Předložení strategie přes 

MS2014+

Každý nositel IN 

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



Nové „výzvy“ pro města a obce 

• Kvalita strategického plánování po úroveň očekávaných 
výsledků intervencí + jejich obhajoba (věrohodné „příběhy“) 

• Zacílení projektů na největší problémy území + provázanost na 
sektorové strategie státu 

• Celková kvalita projektů a dodržení 3E

• Koordinace partnerů – „evropský“ model partnerství • Koordinace partnerů – „evropský“ model partnerství 

• Věcná spoluzodpovědnost za projekty partnerů  

• Schopnost kofinancovat (obec jako příjemce)

• Využití finančních nástrojů

• Promyšlená udržitelnost (provozuschopnost) investic 

• Interní kapacity 

• Důvěra veřejnosti v evropské projekty

• ???



Debata o příležitostech pro obce 

David Koppitz

david.koppitz@mepco.cz

mob. 731 445 556mob. 731 445 556


