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PŘÍKLADY PROJEKTŮ 
 



ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 

26,69 
mld. € 

21,64 
mld. € 

- 18,9% 

Programové období 
2007 - 2013 

Programové období 
2014 - 2020 



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ 

PODMÍNKY 

Zpřísnění pravidel a 
kondicionality 

Orientace na výsledky 

Vazba projektů na strategii 
Evropa 2020 

Zkušenosti z programového 
období 2007 - 2013 

ZMĚNY 

Jednotné metodické 
prostředí (JMP) 

Menší množství programů 
a aktivit 

Územní dimenze a 
Integrovaná územní řešení 

Koncentrace, strategie  a 
synergie 

Společenský přínos 
projektů 



ZMĚNA STRUKTURY PROGRAMŮ 2014+ 

OP Podnikání a 
inovace pro 

konkurenceschop
nost 
19% 

OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

13% 

OP Životní 
prostředí 
12% 

OP Doprava 
22% Integrovaný 

regionální OP 
22% 

OP Technická 
pomoc 
1% 

OP Zaměstnanost 
10% 

OP Praha - pól 
růstu ČR 

1% 



LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ PŘÍPRAVA  

2013 1. pololetí 2014 2. pololetí 2014 

Ostatní 
 metodiky 

Neformální 
vyjednávání s EK 

SEA 
 posouzení Vláda EK 

I. skupina 
 metodik 

Vláda EK 

Dohoda o partnerství  

Metodické prostředí 

Programy 



NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ 
DIMENZI – POJETÍ ÚZEMNÍ DIMENZE V 
DoP 
„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat 
prostředky 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 - 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 – TYPY VYMEZENÍ ÚZEMÍ 



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, 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).   

Komunitě 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)  

 

 
 

 



 

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) 

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.  

 

  

KOORDINACE V ÚZEMÍ 
 
 



ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE - NSK 



ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE - RSK 
 
koordinuje přípravu a realizaci územní dimenze (využití ESI fondů) 
v územním obvodu  příslušného kraje 
 
sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu (zejména ve 
vztahu k ESI fondům) 
 
přispívá k naplňování cílů SRR ČR 2014-2020 
 

dává doporučení k zacílení výzev v rámci programů ESI fondů 
  
 
 



ZACÍLENÍ VÝZEV 

Harmonogram	  výzev	  OP	  (sleduje	  MMR-‐
ORSP	  v	  roli	  sekretariátu	  NSK)	  

Předložení	  projednaných	  návrhů	  
ŘO	  OP	  (sekretariát	  NSK)	  	  

Kompletace	  návrhů	  RSK	  dle	  OP	  
(sekretariát	  NSK)	  	  

Návrhy	  konkreIzace	  věcného	  a	  územního	  
zacílení	  výzev	  (RSK)	  

NSK	  žádá	  RSK	  o	  konkreIzaci	  věcného	  a	  územního	  
zacílení	  výzev	  

Zaslání	  návrhů	  na	  sekretariát	  NSK	  	  

Projednání	  návrhů	  (NSK)	  



STRUKTURA	  PRIORIT/OPATŘENÍ	  

Prioritní  oblast 
Regionální  

konkurenceschopnost 
Prioritní  oblast 
Územní 
soudržnost 

Prioritní  oblast 
Environmentální  
udržitelnost 

Prioritní  oblast 
Veřejná  správa  a  
spolupráce 

P.  1  Rozvoj  
urbanizovaných  

oblastí 

P.  2  Rozvoj  klíčové  
infrastruktury  
nadregionálního  

významu 

P.  3  Zkvalitnění  
sociálního  prostředí  
urbanizovaných  

oblastí 

P.  4  Vyvážený  
rozvoj  

stabilizovaných  
území   

P.  5  Oživení  
periferních  území 

P.  6  Obnova  a  
využívání    
krajinného  
potenciálu   
v  regionech 

P.  7  Prevence  
vzniku  přírodních  
pohrom  a  řešení  
jejich  dopadů   

P.  9  Podpora  
spolupráce  na  

místní  a  regionální  
úrovni 

P.  8  Zkvalitnění  
institucionálního  
rámce  pro  rozvoj  

regionů 



2 role RAP: 

1/ Nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na 
využití ESI fondů v regionech vznikající na partnerském principu 

2/ Nástroj naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020  

•  V současné době MMR připravuje manuál přípravy RAP. Předpoklad 
zaslání ucelené verze do konce srpna 

•  Samotné RAP by měly vzniknout do konce listopadu tak, aby do 
konce roku 2014 mohl být vládě předložen Akční plán Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014-2020, který bude mj. obsahovat 13 
(14) RAPů  

•  Vazba na strategie rozvoje jednotlivých krajů + další relevantní 
sektorové strategie na národní a krajské úrovni 

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN (RAP) 



ZDROJE INFORMACÍ 

Výzvy v programovém období 2007 - 2013 

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

Čerpání 

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

Příprava programů 2014 - 2020 

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



 
 
PODNĚTY, OTÁZKY? 
 
teď nebo kdykoliv na 
frantisek.kubes@mmr.cz 
 
 
 
Více informací naleznete na  
www.strukturalni-fondy.cz 
 
 
 

 
	  
 


