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Teoretický základ - nové prvky v 
regionálním rozvoji 

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



Teoretický základ 
„integrovanost“ 

 

zdroj: prezentace GS 



Teoretický základ 
územní přístup, koncentrace 

zdroj: prezentace GS 



Teoretický základ 
intervenční logika/teorie změny 

•  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 skutečně vliv na řešení problému? (kvalitativní i 
kvantitativní popis očekáváných výsledků projektu); 

•  bude mít větší (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?); 
•  partneři 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“ regionální politiky. 

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

 
                                          implementace 
 
•  Integrované nástroje = 7*ITI + 7*IPRÚ + cca 180 CLLD = 

koncentrace prostředků na úrovni město a jeho zázemí 
•  Regionální akční plány na krajské úrovni dále územní dimenze OP 

rozpracovávají => podklad pro vyčlenění odpovídajícího objemu 
prostředků 



zdroj: Národní dokument k územní dimenzi, verze květen 

územní dimenze 



Přípravy krajů 
„předstrategie“ 

 

od roku 2010 fungují na území krajů pracovní skupiny 2014–
2020 založené na principu partnerství  

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

budoucnost a kraje jsou permanentním tématem na zasedání 
AKČR, SMO ČR atd. 

  



Přípravy krajů 
Regionální akční 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.  

 



Přípravy měst a venkova 
integrované nástroje 

 
•  Integrovaný přístup je/bude realizován pomocí integrovaných 

nástrojů ITI , IPRÚ a CLLD 

•  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 

ITI a IPRÚ musí řešit funkční zázemí města 



Přípravy krajů 
partnerství 

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

  proč se musí vše se všemi projednat 
V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým jednotlivým 
programem 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 krajů 
partnerství 

Proč je princip partnerství tak důležitý? 
 
Zejména pro: 
•  zvyšování společného závazku a odpovědnosti plynoucích z politik 

EU, 
•  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 krajů a státu 
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 
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 krajů 
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 

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. 
 



 
Integrovaný regionální operační 
program 

 

•  V IROP„leží“ 150 mld. Kč připravených k rozdělení mezi 
veřejné subjekty => 

Co do počtu projektů nejvýznamnější program pro realizaci 
územní dimenze 

 



 

1.1. Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T 

!  Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných silnic II. a III. tříd 

• Kraje 
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy

!   Výstavba a modernizace přestupních terminálů, P+R, K+R, B+R.                                                                                                               
!   Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů, dopravní 
telematiky, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních 
systémů pro veřejnou dopravu.                                                                                               
!  Nákup nízkoemisních vozidel a pro ně výstavba plnících a dobíjecích stanic                                                                                                                                                                                   
!  Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející 
cyklodopravu.                                                                                                                                                                                                 

Kraje, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 
266/1994 Sb., Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/ 1994 Sb., o silniční 
dopravě, Ministerstvo dopravy,  Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 8 
odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof 

!  Posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou složky IZS dislokovány, vybudování nových dislokací 
složek IZS k zajištění jejich adekvátní připravenosti.
!  Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS

• Základní složky IZS zajišťující plošné pokrytí na území ČR 
• Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují 
vzdělávání a výcvik složek IZS

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi  

!  Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče  a 
zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče .                                                                                      
!  Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a 
návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené a infrastruktura 
komunitních center.
!  Pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

Nestátní neziskové organizace, Organizační složky státu,
Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Kraje, Organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  Dobrovolné svazky 
obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, příjemci podpory 
určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve/církevní 
organizace

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání

!  Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.
OSVČ, MSP, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Dobrovolné svazky 
obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Nestátní neziskové 
organizace

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotnických služeb a péče o zdraví

!  Modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče (onkogynekologická 
a perinatologická síť) v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav. 
!  Transformace psychiatrické péče pořízením vybavení mobilních týmů, zřizování nových či 
rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových či rekonstrukcí 
stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče.

• Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, Organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  Subjekty 
poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 anebo 
zákona č. 258/2000 Sb., Nestátní neziskové organizace, Kraje

2.4 Zvýšení kvality a dostupnost 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení

!  Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání.                                                                       
!  Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro 
výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností.                                                                                           
!  Pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, 
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s 
digitálními technologiemi, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení.
!  Pro vzdělávání žáků a studentů se SVP úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, 
didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a vybavením.
!  Rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a 
připojení k internetu.

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy;        
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; Kraje; Organizace zřizované 
nebo zakládané kraji; Obce; Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

2.5 Snížení energetické náročnosti v 
sektoru bydlení

!  Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna 
a rekonstrukce oken a dveří, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů 
řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
!  Výměna zdroje tepla  bytového domu pro vytápění a pro přípravu teplé vody, pořízení 
kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, 
výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

• Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek  - budovy se čtyřmi a 
více byty

PO-1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

PO-2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů



 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví

!  Revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek a památek navržených k 
prohlášení za národní kulturní památky, památky zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO a na Seznam kandidátů na zápis na Seznam kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.                         
!  Revitalizace kulturních památek ve venkovských památkových rezervacích.                                                                                                             
!  Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví.                                                                                                                      
!  Revitalizace parků a zahrad u národních kulturních památek a památek navržených k 
prohlášení za národní kulturní památku.                                                               
!  Zefektivnění správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů.

Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Obce, 
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (s většinovým podílem obce),  Kraje, 
Organizace zřizované nebo zakládané kraji (s většinovým podílem kraje), Dobrovolné 
svazky obcí,  Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Nestátní 
neziskové organizace, Zájmová sdružení právnických osob, Církve a náboženské 
společnosti, Organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými 
společnostmi, Fyzické osoby                  

3.2 Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů ICT

!  eGovernment, infrastruktura a informační a komunikační systémy v rozsahu rozšíření, propojení, 
konsolidace datového fondu veřejné správy.                                                                                                
!  Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné 
B17správy a složek IZS.                                                                     
!  Vybavení pro ochranu infrastruktury IKT a zajištění bezpečného sdílení dat. B15

Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Státní 
organizace, Kraje,  Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Obce, Organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi

3.3 Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje

!  Pořízení územních plánů,
!  pořízení regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí,
!  pořízení územních studií.

• Kraje                                                
• Obce                                                

4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvalityživota ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu

!  Podpora aktivit identifikovaných ve schválených strategiích komunitně vedeného 
místního rozvoje, které jsou v souladu se specifickými cíli: SC 1.2, 2,1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1. 

Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou 
specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.

4.2 Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje

!  Přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření 
sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (čl. 35 obecného nařízení). 

MAS se schválenou strategií s právní formou:
• obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, 
• spolek podle §214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.
• ústav podle § 402 zákona č. 89/2112 Sb., 
•  zájmové sdruţení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 4/1964 Sb.

PO-5 Technická pomoc

PO-3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

PO-4 Komunitně vedený místní rozvoj





Všechno je to o lidech 



Děkuji za pozornost! 
 
 

Mgr. Viktor Jaroš 
          člen vyjednávacího týmu AK CŘ 

jaros@jihovychod.cz 
 

 


