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Výchozí situace a rámce přípravy 
období 2014-2020 

-  
vnější a vnitřní faktory 
 jejich současný vliv  

 



- cíle budoucí politiky EU 
- ekonomická situace EU a reálné možnosti  
podpory rozvoje 
- příprava legislativy budoucího období 

     vnější faktory  



   - hospodářská stagnace (krize) 
- způsob dosavadního využívání prostředků EU 
v ČR 
- domácí problémy a priority 
- změny v území a regionální struktuře státu 
 

 
 
 

Vnitřní faktory 



Odlišnosti přípravy budoucího období 
 

- vztah ČR – EU prostřednictvím „Dohody“ 
nikoliv jednotlivých OP 

- důraz na strategické plánování a řízení 
- důraz na koncentraci 
- orientace na pokrok a výsledky 
- uplatnění integrovaných přístupů 



 schválena vládou ČR 

• Základní cíl SRR  

Typy území (dle typologie SRR ČR)          Prioritní oblasti podpory 
– Rozvojová území (dále jen „RU“) ………….. …  regionální konkurenceschopnost  

– Stabilizovaná území (dále jen „SU“)  …………  vyvážený rozvoj, zkvalitnění soc.prostředí 

– Periferní území (dále jen „PU“)     ……………..  oživení území   

– Státem podporované regiony (dále jen „SPR“)  ……. Mix opatření v rámci prioritních 
      oblastí podpory  

• Hospodářsky problémové regiony 

• Sociálně znevýhodněné oblasti 

• Vojenské újezdy 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO 

ROZVOJE 



Tvorba programů:  

Metody, nástroje a územní přístup   







Současný stav přípravy   
Dohody o partnerství pro programové 

období 2014–2020 



 

 

Schváleno: Postup přípravy programů 

Časové období Aktivita 

Závazný harmonogram 
03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu 

pro místní rozvoj 

05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na 

vládu 

Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 

12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí  

12/2012 – 05/2013 Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) 

Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 

06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí 

Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 

11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí 

Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí 

2014 Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020 



 

 

 Vymezení programů 

Programy pro Dohodu o partnerství 

EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF 

Program rozvoje 

venkova 

OP Rybářství 
Cíl Investice pro růst a zaměstnanost 

OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 

OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Zaměstnanost 

Integrovaný regionální operační program 

OP Praha - pól růstu ČR 

OP Technická pomoc 

Cíl EÚS 

OP ČR - Polsko 

OP Svobodný stát Sasko - ČR 

OP Svobodný stát Bavorsko - ČR 

OP Rakousko - ČR 

OP Slovensko - ČR 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Meziregionální spolupráce 



Vazby tematických okruhů na územní dimenzi 
• Efektivní trh práce - orientace na regiony s vysokou nezaměstnaností, nové nástroje řízení 

APZ, celoživotní učení a zvyšování kvalifikace dle místních potřeb, regionální školství; 

• Funkční výzkumný a inovační systém - směřování do pólů růstu s dostatečnou kapacitou 
zdrojů, propojení poptávky podnikatelů s nabídkou VaV institucí; 

• Konkurenceschopné podniky – podpora v hospodářsky problémových regionech; 

• Mobilita dostupnost, sítě, energetika – dobudování páteřních komunikací s napojením 
regionálních sítí, využití moderních technologií, energetická bezpečnost. 

• Efektivní správa a instituce – investiční priority veřejné správy dle potřeb regionů; 

• Integrovaný rozvoj území – regionální konkurenceschopnost, územní soudržnost a 
environmentální udržitelnost;  

• Boj s chudobou, inkluze, zdraví - regionální a místní dostupnost sociálních a zdravotních 
služeb, řešení vyloučených lokalit; 

•  Životní prostředí -  řešení vybraných problémů ochrany přírody, snižování energetické 
náročnosti ekonomiky i budov. 

 

Tvorba programů:  

Metody, nástroje a územní přístup   



Integrované územní investice (ITI) 

ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko-pardubické a 
ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na 
udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR). 

  

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR 
ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě 
standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ.  

  

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v periferních a stabilizovaných 
územích  a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/².  

ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území 
stabilizovaných).  

ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů.   

  

Integrovaný přístup – nástroj pro řešení územní dimenze 

Tvorba programů:  

Metody, nástroje a územní přístup   

Nástroje integrovaného řešení – se budou používat především v rámci územního 

přístupu,  



Děkuji za pozornost 

 

priprava2014@mmr.cz  


