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Základní požadavky 

AK ČR 

 

 

1. Národní dokument k územní dimenzi jako 

plnohodnotná součást Dohody o partnerství 

 

2. Regionální stálá konference a Regionální 

intervenční rámec jako součást řízení územní 

dimenze 

 

3. Kraj jako gesční garant pro krajské kompetence 

 

4. Implementace v regionu a využití odborných 

personálních kapacit 
 

 

 



Národní dokument  

k územní dimenzi 

 
• Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat 

prostředky z programů ESIF ve specifických typech území 

podporujících jednak konkurenceschopnost ČR a zohledňující 

vyrovnávání územních disparit. 

 

• Národní dokument k ÚD by měl identifikovat územní průměty 

intervencí operačních programů.  

 

• Takto označená územní dimenze v rámci operačních programů se 

stane podkladem pro vyčlenění odpovídajícího objemu prostředků 

na její realizaci včetně návrhů nástrojů pro její realizaci v 

programovém období EU 2014-2020. 

 

 



Stálá konference (SK) 

 národní 

 regionální 

 
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, a projednáváním 

integrovaných strategií. 

 

• 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. 

 

 



RIR 

Regionální intervenční 

rámec 

 
• Regionální intervenční rámec je koordinační dokument 

zpracovaný pro území kraje zahrnující potřeby a z nich vycházející 

priority regionálních partnerů z území kraje, které budou 

financovány prostřednictvím operačních programů. 

 

 

• Cílem je zajistit integrovaný přístup k územní dimenzi z IROP a 

některých OP a docílit toho, že na území kraje budou investice do 

projektů v maximální míře provázané a koordinované.  

 

 

 



Reg. intervenční rámec  

Reg. stálá konference 

 

• RIR – návrh vypracují podle osnovy MMR kraje a bude projednán, 

schválen a koordinován na platformě regionální stálé konference 

(RSK), která bude mít cca 17 členů a budou ji tvořit zástupci:  

– MMR 

– kraje, 

– měst a obcí, 

– MAS, 

– dalších sociálních a ekonomických partnerů, příp. partnerů v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu.   

 

• RIR bude řídit regionální stálá konference na bázi partnerství, bude 

rozhodovat konsensuálně.  

 

 

 

 



Implementace 

 
• MMR s kraji nyní pracuje na variantě zachování Úřadů Regionálních 

rad jako zprostředkujícího subjektu pro IROP s činnostmi 

delegovanými na základě veřejnoprávní smlouvy.  

 

• Budou probíhat další jednání s ŘO TOP o spolupráci v implementaci 

územní dimenze.  

 

 

• Specifická hlediska jsou reflektována v v Národním dokumentu 

územní dimenze 

 

 

 



Děkuji za pozornost. 
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