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Podmínky EK: 
 

• Nižší objem finančních prostředků 

• Vazba projektů na strategii Evropa 2020 

• Orientace na výsledky – měření a vyhodnocování výsledků 

• Kondicionality – nutno splnit základní požadované podmínky 

• Územní dimenze 

• města  

• venkov 

• Integrované přístupy k řešení problémů 

• II. pilíř SZP – rozvoj venkova 

 

Východiska pro budoucí operační 

programy 



Zkušenosti z minulého období 2004-2006 a současného 

období 2007-2013: 
 

• Intervence nebyly dostatečně propojeny 

• Široké vymezení strategií a velký počet aktivit 

• Složitý implementační systém 

• Obtížné hodnocení efektů 

Východiska pro budoucí operační 

programy II 



Princip strategického zaměření a propojování: 

• podpora pouze priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR  

 

Princip podpory fungujícího trhu: 

• podpora pouze těch odvětví, kde dochází k selhání trhu 

 

Princip podpory kvalitních projektů: 

• podpora pouze projektů, jež budou měřitelně naplňovat cíle 

 

Princip snadnější přípravy a realizace projektů: 

• snadnější administrativa pro žadatele a příjemce, 
zjednodušování (sjednocování) pravidel  
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Příprava Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020 

• Území rozčleněno do kategorií (větší města, menší 

centra, venkov) 

• Specifické intervence pro různá území 

• Centrální koordinace územní dimenze z úrovně MMR 

• Prosazování integrovaných přístupů 

• Nutnost mít připravenu kvalitní strategii 

• Nevylučuje se však možnost individuálních projektů 

• Ne financování některých typů projektů 

• golfová hřiště, kulturní domy, hotely, některé cyklostezky 

 

 

 

Územní dimenze I  



Urbánní dimenze 

• Strategické plánování rozvoje, ne pouze na území 

vlastního města 

• Vazby na zázemí, vztahy město - venkov 

• 5 % ERDF na udržitelný rozvoj měst 

• Podmínkou implementace prostřednictvím Integrovaných 

územních investic 

• Budou využity zkušenosti z realizace IPRM v IOP 

• Zvažována role (největších) měst v implementaci  

• Finanční nástroje v městských územích – JESSICA 

 

 

 

Územní dimenze II  



Venkov a malé obce 
 

• Vazba programů strukturálních fondů na PRV 

• Stanovení dělicích linií (na jiném principu než nyní?) 

• Rozšíření metody LEADER z PRV do všech OP 

• Spolupráce s partnery v území 

• Fungování MAS v příslušném území nesmí zasahovat do 

stanovených pravomocí samospráv 

 

Ale - EU fondy nejsou ani jediným ani nevyčerpatelným 

nástrojem 

 

 

 

Územní dimenze III  



 

 

Další postup - harmonogram 
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Časové období Aktivita 

09/2012 – 12/2012 Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU 

09/2012 – 03/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání 

s Evropskou komisí 

10/2012 – 03/2013 Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu 

Dohodu o partnerství) 

04/2013 – 10/2013 Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání 

s Evropskou komisí 

Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou 

komisí 

11/2013 – 12/2013 

(předpokládaný 

termín v závislosti na 

vývoje jednání Rady 

EU) 

Odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí 

Odsouhlasení Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou 

komisí 

2014 Zahájení realizace operačních programů v programovém období 

2014-2020 



 

Děkuji za pozornost 
 

 

daniel.braun@mmr.cz  
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