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Teoretický základ

nařízení EU č. 1303/2013:
• integrovaný územní přístup 
• integrované územní investice 
• komunitně vedený místní rozvoj• komunitně vedený místní rozvoj
• společný akční plán
• investiční priority



Teoretický základ
„ integrovanost“

zdroj: prezentace GS



Teoretický základ
územní p řístup, koncentrace

zdroj: prezentace GS



Teoretický základ
interven ční logika/teorie zm ěny

• cíl projektu (jaký problém projekt řeší, čeho chce dosáhnout);
• důkaz, věcný argument, že problém existuje (dotčené subjekty, 

kvalitativní, či kvantitativní charakteristika);
• důsledky problému (v současnosti, i do budoucna, pokud problém nebude 
řešen);

• bude mít projekt skute čně vliv na řešení problému? (kvalitativní i 
kvantitativní popis očekáváných výsledků projektu);

• bude mít v ětší (synergický) vliv na řešení problému realizace 
navazujícího (jiného) projektu ? (popište navazující projekt);

• podmínky realizace projektu (včetně popisu, jak projekt může ovlivnit 
veřejná správa);

• cílová skupina (kvantitativní odhad kdo bude mít z projektu prospěch);
• poptávka cílové skupiny (Vyžaduje či očekává cílová skupina daný 

projekt?);
• partne ři projektu (partneři zapojení do realizace; subjekty, bez jejichž 

zapojení do realizace nemá projekt význam apod.).



Praxe

• Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat
prostředky z programů ESIF ve specifických typech území
podporujících jednak konkurenceschopnost ČR a zohledňující
vyrovnávání územních disparit. Kraj je ze zákona „realizátorem“vyrovnávání územních disparit. Kraj je ze zákona „realizátorem“
regionální politiky.

• Národní dokument k územní dimenzi identifikuje základní
územní průměty operačních programů (OP).

• Regionální ak ční plány na krajské úrovni dále územní dimenze
OP rozpracovávají => podklad pro vyčlenění odpovídajícího
objemu prostředků



zdroj: Národní dokument k územní dimenzi, verze květen



Praxe

• Integrovaný p řístup je/bude realizován pomocí integrovaných 
nástrojů ITI , IPRÚ a CLLD

• ITI = metropolitní oblasti Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí–• ITI = metropolitní oblasti Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí–
Chomutov, Olomouc a Hradec–Pardubice. 

• IPRÚ = aglomerační centra České Budějovice, Jihlava, Karlovy 
vary, Liberec, Mladá Boleslav a Zlín

• CLLD = cca 180 Místních akčních skupin (sdružení obcí)



zdroj: www.brno.cz



Přípravy kraj ů
„ předstrategie“

od roku 2010 fungují na území kraj ů pracovní skupiny2014–
2020 založené na principu partnerství

• aktivity, které by byly vhodné k financování z fondů ESI
• stav přípravy aktivit• stav přípravy aktivit
• podklad pro tvorbu OP

budoucnost a kraje jsou permanentním tématem na zasedání
AKČR



Přípravy kraj ů
partnerství

Zásady partnerství pevně zakotveny v čl. 5 Obecného Nařízení
o společných ustanoveních o ESIF č. 1303/2013

V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým jednotlivým
programem naváže každý členský stát partnerskou spolupráci sprogramem naváže každý členský stát partnerskou spolupráci s
příslušnými regionálními a místními orgány. Partnerská
spolupráce zahrnuje také tyto partnery:

• příslušné městské a jiné orgány veřejné správy,

• hospodářské a sociální partnery,

• příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, včetně
partnerů v oblasti životního prostředí, nevládních organizací a
subjektů zodpovědných za prosazování sociálního začlenění,
rovnosti žen a mužů a nediskriminace.



Přípravy kraj ů
partnerství

Proč je princip partnerství tak důležitý?

Zejména pro:

• zvyšování společného závazku a odpovědnosti plynoucích z politik
EU,

• sdílení dostupných znalostí,• sdílení dostupných znalostí,

• odbornou způsobilost a názory v oblasti koncipování a provádění
strategií,

• zajištění větší transparentnosti rozhodovacích procesů.

Víceúrovňová správa pak pomáhá snižovat mezery:

• v koordinaci a schopnostech při programování v oblasti informací,
zdrojů, financování a roztříštěnosti správy politiky.



Přípravy kraj ů
partnerství a koordinace

Stálé konference (SK) slouží k zajištění vzájemné provázanosti a
koordinace státu a regionů při implementaci územní dimenze.

• Národní SK - koordinace územní dimenze prostřednictvím• Národní SK - koordinace územní dimenze prostřednictvím
zapojení ŘO a regionálních i dalších partnerů

• Regionální SK - slaďování investičních záměrů na území
krajů, doporučení k zaměření a slaďování výzev i v
návaznosti na integrované nástroje. SK na regionální úrovni
bude zřízena v každém kraji. Pracuje s Regionálním akčním
plánem. SK nebyly zatím oficiálně ustanoveny v žádném kraji.



Přípravy kraj ů
partnerství a koordinace

Co bude moci Stálá konference partnerů na regionální úrovni
ovlivnit

• umožní pravidelnou komunikaci mezi aktéry regionálního rozvoje
a ŘO,

• analyzuje připravenost příjemců a absorpční kapacitu

• dává doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální• dává doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální
projekty a integrované nástroje v rámci územní dimenze,

• zajistí rovné postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich
priorit,

• přispěje ke sladění rozvojových dokumentů a strategií na všech
úrovních,

• umožní vytvořit vazby mezi jednotlivými integrovanými nástroji,

• iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a o dopadech
realizovaných opatření.



Přípravy kraj ů
Regionální ak ční plán

• Regionální akční plán je dokument provazujícím aktivity
realizované v rámci územní dimenze operačních programů s
ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovanými jednotlivými
aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby
strategického rozvoje území kraje s národní úrovní.

• Cílem je zajistit integrovaný přístup k územní dimenzi z
jednotlivých OP a docílit toho, že na území kraje budou
investice do projektů v maximální míře provázané a
koordinované.



Příprava programového období 
2014–2020



Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!
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