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ITI

� čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj)

V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní strategie nebo územní 
pakt ... vyžaduje integrovaný přístup zahrnující investice z ESF, EFRR nebo 
Fondu soudržnosti v rámci více než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
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Fondu soudržnosti v rámci více než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, lze opatření provádět jako

integrovanou územní investici. 



ITI

� čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj)

Členský stát nebo řídicí orgán může určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, subjektů regionálního rozvoje nebo 
nevládních organizací, k výkonu řízení a provádění integrovaných územních 
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nevládních organizací, k výkonu řízení a provádění integrovaných územních 
investic v souladu s pravidly pro daný fond. 



Charakteristika ITI

� ITI má přinášet významné sociální, ekonomické příp. environmentální dopady na 
území měst a jejich okolí,

� nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území 
metropolitních oblastí

� jasně definované společné problémy a společná opatření – existence 
integrované strategie
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integrované strategie
� vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci
� orientační finanční příděl v několika prioritních osách (několika) OP – soutěž o 

nejlepší strategii nikoliv projekt
� větší odpovědnost za realizaci projektů partnerů, nutná dohoda s partnery
� širší partnerství – obce v aglomeraci, kraj, významné instituce a podniky apod.
� nejde o peníze pouze pro dvě centrální města, ale pro všechny relevantní 

partnery



Implementace ITI

� cíl 
� umožnit, resp. zajistit realizaci skutečně provázaných projektů
� překročit „kritickou“ masu  realizovaných aktivit

� klíčovým organizátorem (mediátorem) procesu vyjednávání a  procesu 
schvalování ITI by mělo být MMR

� do schvalovacího procesu budou „zataženy“ všechny relevantní řídící orgány –
bez jejich akceptace nelze ITI realizovat

� každé ITI musí mít jasný harmonogram plnění tak, aby nebylo ohroženo čerpání 
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� každé ITI musí mít jasný harmonogram plnění tak, aby nebylo ohroženo čerpání 
prostředků fondů z daného operačního programu, pokud nebude dodržen,  ITI 
má menší alokaci

� zásadní bude plnění indikátorů daného OP
� u ITI se bude hodnotit přijatelnost (MMR) a bude také probíhat obsahové 

posouzení – klíčová role ŘO
� obě hodnocení se poté sejdou u stálé konferenci na národní úrovni, která 

definitivně rozhodne a buď doporučí MMR podepsat memorandum o realizaci 
nebo nikoliv



Implementace ITI

� operační programy by měly v daných specifických cílech vyhlašovat výzvy pro 
konkrétní metropolitní oblast, a to  většinou kontinuální,

� u projektů v ITI (tzv. integrovaný projekt) se bude hodnotit kvalita dle 
podmínek daného OP, projekt bude muset překročit svojí kvalitou určitou 
stanovenou mez

� nositel musí zajistit odpovídající personálně technickou infrastrukturu
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nositel musí zajistit odpovídající personálně technickou infrastrukturu
� nedořešené otázky

� kdo bude moci být nositel
� zdali bude činnost měst na organizaci ITI financována z prostředků TP
� audit schody?



Kontakty

�Zdeněk Semorád

vedoucí odboru kanceláře primátora

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Telefon: 466 859 111
E-mail: zdenek.semorad@mmp.cz
Web: www.pardubice.eu


