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 Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (EFRR) > MPO

◦ Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na 
podpo ře výzkumu, vývoje a inovací
navrženy pouze slabé regiony, případně podle územní

dimenze rozvojové ***, stabilizované * a periferní nic)
◦ Prioritní osa 2: rozvoj infrastruktury a slu žeb 

podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a 
internacionalizace podnikání
u podpory vzniku nových firem - navrženy pouze finanční

nástroje- záruky, úvěry, ne dotace)



 Prioritní osa 3: Udržitelné hospoda ření s 
energií a rozvoj inovací v energetice

 Prioritní osa 4: rozvoj vysokorychlostních 
přístupových sítí k internetu a informa čních a 
komunika čních technologií



Výzkum, vývoj a vzd ělávání
(EFRR+ESF) > MŠMT
◦ Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro 

kvalitní ve řejný výzkum

◦ Prioritní osa 2: Rozvoj prost ředí pro využití
výzkumu jako zdroje dlouhodobé
konkuren ční výhody



◦ Prioritní osa 3: Rozvoj vysokých škol

◦ Prioritní osa 4: Podpora celoživotního 
učení a rovného p řístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání



Životní prost ředí (EFRR, FS) > MŽP
◦ Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a 

snižování rizika povodní
◦ Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v 

lidských sídlech a energetické úspory
◦ Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, 

ekologické zát ěže a rizika
◦ Prioritní osa 4: Ochrana a pé če o přírodu a 

krajinu



Zaměstnanost (ESF) > MPSV

◦ Prioritní osa 1: Podpora zam ěstnanosti a 
adaptability pracovní síly
◦ Prioritní osa 2: Sociální za čleňování a boj s 

chudobou
◦ Prioritní osa 3: Mezinárodní spolupráce a 

sociální inovace
◦ Prioritní osa 4: Efektivní ve řejná správa



 Integrovaný regionální opera ční
program (EFRD) > MMR

◦ Prioritní osa 1: Zvýšení
konkurenceschopnosti v území
◦ Prioritní osa 2: Zkvalitn ění veřejných služeb 

v území
◦ Prioritní osa 3: Posílení institucionální

kapacity ve řejné správy



 Program rozvoje venkova 2014–2020 
(EZFRV) > MZe

◦ Prioritní osa 1: Transfer znalostí a inovací
◦ Prioritní osa 2: Zvýšení

konkurenceschopnosti
◦ Prioritní osa 3: Podpora organizace 

potravinového řetězce a řízení rizik 
v zemědělství



◦ Prioritní osa 4 a 5: Téma p řírodní zdroje (v č. 
tématu lesy)
◦ Prioritní osa 6: Podpora sociálního 

začleňování, snižování chudoby a podpora 
hospodá řského rozvoje ve venkovských 
oblastech



Rybářství (ENRF) > Mze
◦ Specifický cíl 1: Podpora udržitelné

akvakultury, v četně podpory biodiverzity
◦ Specifický cíl 2: Podpora 

konkurenceschopné akvakultury
◦ Specifický cíl 3: Zvýšení zam ěstnanosti a 

územní soudržnosti v rybá řských oblastech
Zde by měl být jako Opatření Provádění strategií místního 

rozvoje, ale je navržen k vyřazení a s CLLD se nepočítá!!!



OP Doprava > MD

◦ Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železni ční
a další udržitelnou dopravu
◦ Prioritní osa 2: Silni ční infrastruktura na síti 

TEN-T
◦ Prioritní osa 3: Silni ční infrastruktura mimo 

síť TEN-T



� OP Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města 
Prahy

� OP „Technická pomoc“ MMR



� OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou 
republikou řízený MMR; 

� OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou 
republikou koordinovaný na území České republiky MMR; 

� OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou 
republikou koordinovaný na území České republiky MMR; 

� OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a 
Českou republikou koordinovaný na území České republiky MMR; 

� OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou koordinovaný na území České republiky MMR;

� OP nadnárodní spolupráce Central Europe koordinovaný na území
České republiky MMR; 

� OPy meziregionální spolupráce koordinované na území České
republiky MMR







 Lipská charta a Barcova zpráva
◦ definují jako jeden ze základních principů kohezní politiky 

Evropské unie komunitní projednávání integrovaných 
strategií rozvoje území za účasti všech hlavních aktérů
rozvoje území a cílových skupin, tj. veřejného, 
občanského i soukromého sektoru, s cílem 
efektivnějšího, integrovaného a udržitelného růstu

 Lisabonská smlouva
◦ územní dimenze jako nový pilíř kohezní politiky EU  

 Víceúrovňová správa coby vůdčí princip kohezní
politiky 2014+
◦ článek 5 návrhu obecného nařízení



 Rozdíl ekonomické vyspělosti dle HDP/obyvatele
mezi nejvyspělejším a nejchudším regionem 

13násobný
 Nejbohatší region EU 3x bohatší než je průměr 

EU, nejchudší 4x chudší
 Význačná prostorová polarizace v zemích střední

a východní Evropy – Bratislava, Praha, Budapešť
 Praha dvojnásobek průměru úrovně ČR, ostatní

regionu nejlépe 5% pod průměrem ČR  



◦ městská partnerství
např. Brabanstad (5) 

◦ venkovská partnerství

◦ městsko – venkovská spolupráce
 jedna z priorit územní dimenze
Norimberk
Tyrolsko
Chicago 



Základní teze a rámec územní dimenze a 
integrovaných nástrojů v ČR

Integrované nástroje v letech 2014 – 2020 (40% územní dimenze)
Integrované územní investice metropolitních oblastí (6 oblastí dle SRR):

Pražská, Plzeňská, Brněnská, Hradecko-Pardubická, Ostravská a
Ústecko – Chomutovská

Komunitně vedený místní rozvoj (175 MAS)
Integrované plány rozvoje území (7 oblastí):

Olomoucká, Liberecká, Českobudějovická, Karlovarská, Zlínská, 
Jihlavská, Mladoboleslavská

Individuální projekty v rámci územní dimenze - intervence podmíněné
integrovaným přístupem (60% územní dimenze)

Cílení podpory dle typů území
Cílení podpory do specifických území
Integrované plány rozvoje

Společné akční plány



Základní teze a rámec územní dimenze a 
integrovaných nástrojů v ČR

Koordinace investic spolufinancovaných z EU fondů v území
Regionální intervenční rámec (RIR) na úrovni krajů – cílem 
koordinace strategií a intervencí spadajících pod Územní dimenzi v 
daném území

Stálá konference na úrovni krajů – orgán s rovným zastoupením 
jednotlivých aktérů (kraj, města, obce, MAS, zástupce podnikatelského 
sektoru) – koordinace intervencí v území formou konsenzu 
(případně mechanismus hlasování umožňující právo veta 
každého sektoru) – rozhodnutí formou závazných doporučení pro Stálou 
konferenci na úrovni celostátní

Stálá konference na úrovni celostátní – orgán se zastoupením 
regionálních partnerů a zástupců řídících orgánů, monitorovací výbor 
územní dimenze, koordinuje vypisování výzev individuálních projektů, 
které tvoří územní dimenzi, závazně dle doporučení Stálých konferencí
na úrovni krajů



ITI metropolitních oblastí
schématické znázornění

Pražská
metropolitní oblast

.

Ostravská
metropolitní oblast

.

Brněnská
metropolitní oblast

.

Plzeňská
metropolitní oblast

.

Hradecko-
pardubická

metropolitní oblast
.

Ústecko –
chomutovská

metropolitní oblast



Integrované nástroje v letech 2014 – 2020
schématické znázornění

RIR kraje

ITI / IPRÚ
metropolitní
Oblasti

CLLD/MAS

CLLD/MAS

ITI ESÚS
Státní hranice

Státní hranice



Intervence podmíněné integrovaným přístupem
schématické znázornění

Metropolitní
oblast
300 tis. +

Sídelní
aglomerace
100 tis. +

Sídelní
aglomerace
100 tis. + Regionální centra 

včetně zázemí
25 tis. +

Regionální centra 
včetně zázemí
25 tis. +







Velikostní kategorie obce
Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč)

podle sídla příjemce podpory podle místa realizace projektu

Brno, Ostrava, Plzeň 76 664 68 332

více než 50 000 obyvatel 52 629 53 850

20 001 – 50 000 obyvatel 19 915 41 873

5 0001 – 20 000 obyvatel 18 848 37 952

méně než 5 001 obyvatel 12 876 36 890

Praha 161 160 Nehodnoceno*
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