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(NOVÉ) POJMY SE KTERÝMI PRACUJEME



Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do
specifických typů území

Ø podporující konkurenceschopnost
Ø zajišťující vyrovnávání územních disparit

V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se
nejedná o plošnou alokaci prostředků podpory pro různé
administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí.

ÚZEMNÍ DIMENZE



ÚZEMNÍ DIMENZE V DOHODĚ O PARTNERSTVÍ

„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat
prostředky z programů ESIF ve specifických typech území
podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na
rozvojovém potenciálu) 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.“



Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby:

Ø integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD)
Ø projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“) - zacílené

územně, tematicky

Stěžejní dokumenty schválené vládou ČR:

§Národní dokument k územní dimenzi (aktualizace – UV ze dne 14.
9. 2015 č. 742)
§Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů
v programovém období 2014 – 2020 (aktualizace 10. 11. 2015)

§ V současné době se připravuje další aktualizace

ÚZEMNÍ DIMENZE



ÚZEMNÍ DIMENZE – TYPY ÚZEMÍ
Územní	dimenze Typ	území

Územní	dimenze	pro	řešení	
sociální	integrace	

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	
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

Specifická	území	mimo	výše	uvedené	(dle	Politiky	územního	
rozvoje	ČR,	dostupnosti	internetu,…)



PŘÍKLAD SPECIFICKÉHO CÍLE OP 
VE VAZBĚ NA ÚZEMNÍ DIMENZI

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Typ územní dimenze Územní dimenze pro rozvoj venkova
Aktivity SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy relevantní aktivity

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – vybrané 
aktivity
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání – relevantní aktivity
SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče 
o zdraví – relevantní aktivity
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení – relevantní aktivity
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví – relevantní aktivity 

Územního zacílení Výlučné zacílení na území MAS
Kritéria vymezení Území MAS se strategií CLLD
Podklad pro vymezení Strategie CLLD
Soulad / poznámka



ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE



INTEGROVANÉ PŘÍSTUPY (NÁSTROJE)

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 n. N., České
Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav).

Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) – v souladu s Nařízeními EK
realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin
(cca 180 MAS). Jednotlivé MAS předkládají na MMR strategie CLLD,
prostřednictvím kterých budou podpořena jejich území.





• ITI bude realizováno nositeli (metropolitními oblastmi nad 300 tis.
obyvatel) jako zprostředkujícími subjekty.

• Klíčová pro realizaci je spolupráce s řídicími orgány
a alokace finančních prostředků v operačních programech.

• Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města aglomerací s jejich
funkčním zázemím patří zejména:

o doprava
o zaměstnanost a trh práce
o propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe
o inovace a podnikání
o oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury
o veřejné služby (zejména sociální)

INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE



METROPOLITNÍ OBLASTI / AGLOMERACE ITI

Metropolitní oblast Počet obyvatel Počet statuárních měst / obcí v MO

Pražská 2 000 000 2/515

Ostravská 990 000 5/233

Brněnská 610 000 1/167

Ústecko-Chomutovská 520 000 5/75

Olomoucká 440 000 3/230

Hradecko-Pardubická 330 000 2/145

Plzeňská 310 000 1/117



• Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující
koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých
prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území
představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě
funkčních vazeb.

• Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města s jejich funkčním zázemím
patří zejména:

o doprava
o veřejné služby (zejména sociální)
o zaměstnanost a trh práce

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ)



AGLOMERACE IPRÚ

Regionální pól rozvoje Počet obyvatel Počet	obcí

České Budějovice 155 000 79

Jihlava 100 000 75

Karlovy Vary 114 000 27

Liberec – Jablonec n. N. 174 000 24

Mladá Boleslav 58 000 18

Zlín 107 000 11



POSÍLENÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ

Zapojení	klíčových	partnerů	
z	veřejného,	soukromého	
i	neziskového	sektoru		

Funkční	pojetí	městského	
prostoru	vč.	vztahu	města-

venkov

Tlak	na	celkovou	kvalitu	
a	VÝSLEDKY	dílčích	projektů	

Integrace	témat	(mobilita-ŽP,	
školství-trh	práce	apod.)

Silná	věcná	
koordinace	na	straně	

měst



• Podmínkou je osvědčení o standardizaci MAS (SZIF)

• Podpora z IROP, Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost
a OP Životní prostředí

• MMR – ORP – metodická pomoc (i v rámci projektu MEDUIN a MEDUIN II)

• Organizace seminářů pro KS MAS

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ





INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMI	N	T	E	G	R	O	V	A	N	Ý			R	E	G	I	O	N	Á	L	N	Í			O	P	E	R	A	Č	N	Í			P	R	O	G	R	A	M		

Kontakty: 
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop 
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Specifický	cíl	1.1
Zvýšení	regionální	mobility	prostřednictvím	modernizace	a	rozvoje	

sítí	regionální	silniční	infrastruktury	navazující	na	síť	TEN-T

Specifický	cíl		1.2
Zvýšení	podílu	udržitelných	forem	dopravy

Specifícký	cíl		1.3
Zvýšení	připravenosti	k	řešení	a	řízení	rizik	a	katastrof
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Specifický	cíl	2.1	
Zvýšení	kvality	a	dostupnosti	služeb	vedoucí	k sociální	inkluzi

Specifický	cíl		2.2
Vznik	nových	a	rozvoj	existujících	podnikatelských	aktivit	

v oblasti	sociálního	podnikání	

Specifícký	cíl	2.3
Rozvoj	infrastruktury	pro	poskytování	zdravotních	služeb	a	

péče	o	zdraví	

Specifický	cíl	2.4
Zvýšení	kvality	a	dostupnosti	infrastruktury	pro	vzdělávání	a	

celoživotní	učení

Specifický	cíl	2.5
Snížení	energetické	náročnosti	v sektoru	bydlení
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Specifický	cíl	3.1	
Zefektivnění	prezentace,	posílení	ochrany	a	rozvoje	kulturního	a	

přírodního	dědictví	

Specifický	cíl		3.2
Zvyšování	efektivity	a	transparentnosti	veřejné	správy	

prostřednictvím	rozvoje	využití	a	kvality	systémů

Specifícký	cíl	3.3
Podpora	pořizování	a	uplatňování	dokumentů	územního	rozvoje
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Specifický	cíl	4.1	
Posílení	komunitně	vedeného	místního	rozvoje	za	účelem	

zvýšení	kvality	života	ve	venkovských	oblastech	a	
aktivizace	místního	potenciálu

Specifický	cíl		4.2
Posílení	kapacit	komunitně	vedeného	místního	rozvoje	za	
účelem	zlepšení	řídících	a	administrativních	schopností	

MAS	
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Specifický	cíl	5.1	
Zajištění	kvalitního	řízení	a	implementace	programu

ALOKACE
IROP
4,641	

mld.	EUR

PO	1

1,568	mld.	

EUR

PO	3
0,801	mld.	

EUR

PO	4
390	mil.	EUR

PO	5
139	mil.	EUR

PO	2
1,742	mld.	

EUR

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Více na: 
www.dotaceeu.cz/irop



MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT



Městská agenda pro EU - Partnerství
§ tvořena zástupci měst a jejich asociací na evropské 

úrovni, zástupci institucí EU, členských států a dalších 
expertů. 

§ K jednotlivým oblastem (regulace – financování – znalosti) 
vznikne akční plán aktivit, kterému se budou v 
nadcházejících letech (2-3) věnovat. 

§ 4 pilotní partnerství:
§ dostupné bydlení (koordinátor Slovensko), 
§ chudoba ve městech (koordinátor Belgie a Francie), 
§ kvalita ovzduší (koordinátor Nizozemí) 
§ migrace (koordinátor Nizozemí a DG home). 



ČR jako koordinátor partnerství
§ Záměrem je koordinovat partnerství v oblasti mobilita
§ Spolupráce s Karlsruhe (co-leader)
§ Rozhodnutí na setkání gen. ředitelů 4. 10. 2016



Zásady urbánní politiky
§ 2. pol. roku 2016, předložení 1. Q. 2017
§ Nutno zohlednit aktuální trendy

§ HABITAT III (New Urban Agenda a Pražská deklarace)
§ Evropskou agendu pro EU (včetně výstupů Partnerství)
§ Koncepty rozvoje měst (např. Smart Cities)
§ Aktuální problémy – Shrinking Cities (Zmenšující se města) atp.
§ Financování po roce 2021
§ Odstředivé tendence obcí

§ Zapojení měst přes SMO ČR



Smart Cities
§ MMR gestorem zavádění konceptu v českých městech
§ Certifikovaná „Metodika inteligentních měst“
§ Pracovní skupina pro Smart Cities pod Radou vlády pro 

udržitelný rozvoj (schválena 18. 7. 2016)
§ Členové - zástupci relevantních rezortů a institucí
§ Hosté - zástupci akademické obce,  měst, odborníci
§ Cíl - doplnění metodiky, organizace odb. seminářů, propagace 

zavádění konceptu SC, výstupy pro strategické dokumenty
§ Tematické semináře

§ pro zástupce měst a relevantních institucí



OP URBACT III
§ Program Evropské územní spolupráce
§ Cíle: 

§ Zapojení do mezinárodních sítí měst
§ Místní akční plány k danému tématy tvořeny místními 

podpůrnými skupinami

posílit kvalitu strategického řízení

šířit znalosti o všech oblastech 
spojených s udržitelným rozvojem měst

podpořit výměnu zkušeností mezi 
evropskými městy 



Zmenšující se města – metodika 
identifikace
§ Cíl metodiky - stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich 

klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a 
zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst.

§ Obsah metodiky - Identifikace 4 základních typů zmenšujících se měst

§ Identifikace příčin zmenšování – ekonomické, sociální, 
environmentální a prostorové

Shodný populační trend 
v zázemí

(pokles zázemí)

Rozdílný populační trend 
v zázemí

(nárůst zázemí)
Dlouhodobý pokles počtu 
obyvatel

Typ 1: Dlouhodobé 
zmenšování města a zázemí

Typ 2: Dlouhodobé 
zmenšování pouze města

Krátkodobý pokles počtu 
obyvatel

Typ 3: Krátkodobé 
zmenšování města a zázemí

Typ 4: Krátkodobé 
zmenšování pouze města



Zmenšující se města - Metodika 
předcházení a řešení důsledků zmenšování 
obcí a měst
§ Cíl metodiky - zformulovat opatření, která mohou státní správa a

územní samosprávy činit pro řešení či předcházení
zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se
zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje.

§ Obsah metodiky:
• Řízení procesu řešení zmenšování a koordinace činností
• Způsoby předcházení a řešení příčin a důsledků zmenšování měst
• Řešení dlouhodobého zmenšování města a zázemí (typ 1 / typ 2)
• Příklady dobré praxe
• Řešení specifických příčin a důsledků zmenšovaní měst
• Doporučení k posílení agend samosprávy



Management znalostí v lokálním a 
regionálním rozvoji
§ Cílem výzkumné potřeby (TAČR – program Beta) je

přispět ke zlepšení managementu znalostí v
lokálním a reg. rozvoji a ke zlepšení fungování
managementu znalostí na úrovni obcí, měst a krajů

§ prostřednictvím 4 certifikovaných metodik (řízení znalostí – 2,
územní rozvoj a externí subjekty - 2)

§ s využitím a přizpůsobením existujících poznatků
§ na základě empirického šetření (dotazníky, rozhovory) a

konzultací (včetně 2 workshopů)
§ metodiky byly certifikovány v září 2016



Efekty územně determinovaných projektů
§ Cíl výzkumné potřeby (TAČR – program Beta) 

„Zpracování analýzy a návrhu metod a nástrojů využitelných na 
národní, regionální a lokální úrovni k zjištění rozvojových efektů 
územně diferencovaných projektů (tj. dopadů rozvojových projektů) 
do typologicky různorodých území – to vše se zaměřením na 
významné projekty spolufinancované z ESI fondů.„

• prostřednictvím certifikované metodiky
• s využitím a přizpůsobením existujících poznatků
• na základě konzultací (včetně workshopu)
• metodika by měla být certifikována v říjnu 2016



Mgr. František Kubeš
František.Kubeš@mmr.cz

224 86 44 71

Přeji Vám mnoho úspěchů


