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1 6.6.2014 

 IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje 

Vysočina 



Úvodní informace 

• vychází z dokumentů EU (Evropa 2020, nařízení EK..) 

• cíle Evropa 2020: zaměstnanost 75 %, výzkum 3 % HDP, .. 

• národní dokumenty (SRR, NPR, ...) 

• regionální dokumenty (SKV 2020, PRK, RIS, oborové koncepce) 

• Dohoda o partnerství 

• celková alokace 23,5 mld. EUR (pokles oproti současnému 

období) 

• zajištěna uznatelnost DPH, spolufinancování až 85 % 

• tematická koncentrace (11 oblastí) 

• ex-ante kondicionality 

• pravidlo n+3/n+2 

• pravděpodobné zavedení výkonnostní rezervy – 7 % 

• intervenční logika projektů (problém - příčina – změna) 

• důraz na nedotační nástroje – půjčka, záruka za půjčku 
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Dohoda o partnerství 

• Základní dokument, který uzavírají členské státy s EK (200 s.) 

 

• Stanovuje finanční a věcný rámec pro příští program. Období 

 

• Schválena vládou 9.4., odeslána EK 18.4.  → běží lhůta na formální 

předložení OP EK 

• Připomínky AKČR: způsob zapojení partnerů z regionu 

 

Obsah DoP: 

• Vazba témat na Strategii Evropa 2020 a národní dokumenty; analýza 

a identifikace potřeb dle témat; zhodnoceny územní rozdíly → 

priority financování, hlavní výsledky dle 11 TC → návrh operačních 

programů (co je jejich cílem, základní struktura), vazby mezi 

programy, synergie 

3 6.6.2014 



Dohoda o partnerství 

Obsah DoP: 

• Zajištění koordinace podpory ESIF (Evropské strukturální a 

investiční fondy) 

1) instituce - ŘO, zprostředkující subjekty, monitorovací výbory atd. 

2) nástroje – výzvy, výběr projektů a jejich hodnocení, indikátory 

• v DoP je obecně; rozvádí dále samostatné metodické pokyny 

 

• Přehled ex-ante kondiconalit a jejich stav (většinou nějaké zákony 

či koncepční dokumenty na národní úrovni – v příloze 

vyhodnoceno jejich splnění – např. S3 Strategie, Digitální Česko, 

Plán odpadového hospodářství, Dopravní sektorové strategie...) 

 

• Doporučení pro implemetaci (zejména na základě období 2007-13 

komplikovaný systém → zjednodušení – méně OP, měně ZS, 

zjednodušit administraci)  
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Dohoda o partnerství 

Obsah DoP: 

• Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji: 

Vymezení územní dimenze = možnost koncentrovat prostředky ve 

specifických typech území, vazba na SRR 

Co je to integrovaný přístup = věcná, časová, územní provázanost 

intervencí na základě kvalitní strategie území; DoP vymezuje 

prostřednictvím jakých nástrojů a na jakých územích budou v ČR 

uplatňovány (ITI, CLLD, IPRÚ) 

Realizace ÚD dvěma způsoby: 

1) Individuální projekty (prostřednictvím výzev zacílených na 

konkrétní typy území) 

2) Integrovanými nástroji 

Nastavení principu víceúrovňového partnerství (stále konference – 

národní, regionální) 
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Návrh operačních programů dle DoP 

Orientační příděly po OP + vazba na ESIF dle DoP: 

• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – EFRR – 4,32 mld. EUR 

• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – EFRR, ESF - 2,78 mld. EUR 

• OP Životní prostředí – EFRR, FS – 2,57 mld. EUR 

• OP Doprava – EFRR, FS – 4,7 mld. EUR 

• IROP – EFRR – 4,73 mld. EUR 

• OP Technická pomoc – EFRR – 223 mil. EUR 

• OP Zaměstnanost – ESF, IZM – 2,14 mld. EUR 

• OP Praha – pól růstu – EFRR, ESF – 200 mil. EUR 

• Program rozvoje venkova – EZFRV - 2,17 mil. EUR 

• OP Rybářství – ENRF – není zatím stanoveno  

• Cíl EÚS - EFRR – OP AT CZ, OP Meziregionální spol., OP Nadnárodní spol. 

 

• Programy v různé fázi přípravy (aktuálně u některých probíhá již meziresortní 

připomínkové řízení), MPŘ – OŽP, OP PIK, ukončené MPŘ OD, OP P 
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Operační programy 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - MPO 

 inovace, vědeckotechnické parky, inkubátory, transfer 

technologií, spolupráce sektorů, rozvoj klastrů 

 infrastruktura a služby pro podnikání, technické vzdělávání v 

podnicích, zahraniční trhy 

 hospodaření s energiemi, úspory, obnovitelné zdroje 

 sítě pro VR internet, ICT technologie a služby 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠMT 

 excelentní výzkum, infrastruktura, přístrojové vybavení, 

aplikovaný výzkum, lidské zdroje, komercializace výsledků 

 VŠ, SŠ, ZŠ, předškolní, hodnocení škol, vzdělávací 

infrastruktura, rozvoj klíčových kompetencí 

 přizpůsobení se trhu práce, praxe, využití odborníků z praxe 

 S3 strategie – inteligentní specializace 
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Operační programy 

OP Doprava - MD 

 výstavba a modernizace železniční a silniční infrastruktury 

související s globálními sítěmi TEN-T, nemotorová d. 

 vnitrozemské vodní cesty, letecká infrastruktura 

 multimodální doprava, telematika, veřejná doprava, 

nízkouhlíkové dopravní systémy 

OP Životní prostředí - MŽP 

 kanalizace a ČOV, vodovody a protipovodňová opatření 

 kvalita ovzduší v sídle 

 řešení odpadů včetně a materiálního a energetického využití, 

sanace kontaminovaných míst, předcházení rizik 

 ochrana biodiversity a krajiny 

 energetické úspory při vytápění, využití obnovitelných zdrojů 
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Operační programy 

OP Zaměstnanost - MPSV 

 adaptabilita a mobilita pracovní síly, flexibilita trhu práce, 

integrace osob znevýhodněných na TP 

 uplatnění osob sociálně vyloučených, sociální pojištění 

 duševní zdraví 

 efektivní veřejná správa 

 

PRV - MZe 

 zemědělské a lesnické podnikatelské subjekty 

 alokace na metodu LEADER - MAS 

 zapojení podnikatelských subjektů v území 

 zapojení MAS do realizace dalších OP 
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IROP 

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 silniční infrastruktura navazující na síť TEN-T, IDS, veřejná doprava, ITS, 

nemotorová doprava 

 předcházení a řešení rizik a katastrof 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele v území 

 rozvoj sítě sociálních služeb, prevence sociálního vyloučení, soc. podnikání  

 infrastruktura zdravotních služeb a péče o zdraví 

 vybavení škol, rozvoj kompetencí žáků 

 energetická náročnost v sektoru bydlení 

PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 ochrana kulturního a přírodního dědictví 

 efektivnost VS a využití ICT (eGovernment, IZS, bezpečnost) 

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

PO 5: Technická pomoc 
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OP AT-CZ 2014 - 2020 
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OP AT-CZ 2014 - 2020 

 Výše alokace CZ (59 mil. EUR) x spolkové země 

(37 mil. EUR) pro 2014-2020 

 Během léta 2014 bude finální verze OP AT-CZ 

2014-2020 zaslána na EK 

 Na podzim roku 2014 by měl být OP schválen EK 

 Během roku 2014 nastavení a testování 

monitorovacího systému, možnost e-cohesion 

 Start nového Programu začátkem roku 2015 

 První schvalování přeshraničních projektů – 

polovina roku 2015 
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OP AT-CZ 2014 - 2020 

Podmínky: 

 Evropská komise v čl. 9 obecného nařízení č. 

1303/2013 stanovila 11 tematických cílů 

 Také EÚS by měla přispívat k plnění strategického 

dokumentu Evropa 2020, zřejmá interakce 

 Uznatelnost DPH 

 Podpora z ERDF 85 % 

 Splnění 3/4 kritérií: povinně společná příprava a 

společná realizace, volitelně společné financování, 

nebo společný personál 

 Zachování principu Lead partnera 
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OP AT-CZ 2014 - 2020 

 Sestavena programovací skupina ETC AT-CZ 

2014-2020 pro přípravu OP pro období 2014-2020 

 Jednání programovací skupiny se účastnil také 

zástupce EK pan Heimann 

 shoda zástupců na výběru 4 + 1  

tematických oblastí  

 rámcový konsensus na oblastech  

č. 1, 6, 10 a 11 
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Oblasti podpory ETC AT-CZ 2014-2020 

 1) posilování výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací 

 6) ochrana životního prostředí a podpora účinného 

využívání zdrojů – „nejširší oblast“ 

 10) investice do vzdělávání, dovedností a 

celoživotního učení 

 11) zvyšování institucionální kapacity a zlepšování 

účinnosti veřejné správy 
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Metodický pokyn k integrovaným nástrojům 

Integrované nástroje, které naplňují územní dimenzi: 

 

• ITI → největší aglomerace (Praha, Brno, HK-PA, OL-PR, Ostrava, Plzeň, Ústí) 

naplňuje mj. i urbánní politiku – povinně 5 % ESIF 

• IPRÚ→ ostatní krajské města a M.Boleslav – v KV jen Jihlava 

• SCLLD →MAS, proběhne standardizace (viz mapka další slide); povinně 

min. 5 % prostředků ESIF – v KV 16 MAS 

 

Rozdíl oproti současným IPRM, zahrnuto i funkční zázemí 

 

IPRÚ (zákl. infrastruktura) x ITI (konkurenceschopnost - trh práce, podnikání, 

inovace) 

 

Výhoda – jisté prostředky 
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Metodický pokyn k integrovaným nástrojům 

Nutné zpracovat strategii (manuály pro každý typ IN – struktura, postupy 

tvorby, zapojení partnerů, řídící struktury),  

 

Tematická koncentrace 

 

Výzva k předkládání integrovaných strategií (IS) 

Hodnocení IS (MMR – IT, IPRÚ, ÚRR – MAS) 

Schvalování IS 

Monitoring, evaluace (monitorovací zprávy, indikátory) 
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Mapa MAS (stav únor 2014) 
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Stálá konference 

Regionální stálá konference 

 doporučení/návrh MMR 

 účast partnerů v regionu, zaštítí územní dimenzi 

 zjistí absorpční kapacitu – poptávka z regionu 

 vypracuje a schválí RIR  

 řeší její naplňování, monitoring, iniciace 

 přes NSK bude ovlivňovat výzvy 

 

Národní stálá konference 

 přímá podměty od RSK 

 komunikuje s řídícími orgány 

 ovlivňuje nastavení výzev 

 stará se o naplňování ÚD 
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Doporučené složení RSK 

Instituce  Počet členů 

Ministerstvo pro místní rozvoj (sekce regionální) -   1 

Zástupci kraje (např. doprava, sociální, zdravotní, školství, ŽP,…) 4  

Zástupce nositele ITI/IPRU 1 

Zástupce za střední velikost měst (bývalé okresy) 1 

Zástupce za venkov (SMS/SPOV) 1 

Regionální S3 manažer 1 

Zástupce MAS 1 

Krajská hospodářská komora 1 

Zástupce NNO  1 

Zástupce akademického sektoru 1 

Vlastní výběr dle potřeb regionu 1 

Vlastní výběr dle potřeb regionu 1 

Vlastní výběr dle potřeb regionu 1 

Vlastní výběr dle potřeb regionu 1 

CELKOVÝ POČET ČLENŮ Regionální stálé konference 17 
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Akční plán k naplňování SRR 

RIR x Akční plán k naplňování SRR (vazba jen na čerpání ESIF x širší SRR) 

 

- slaďovat projektové záměry různých aktérů; definovat činnosti aktérů ve 

významných integrovaných projektech 

 

- slaďovat přípravu klíčových investičních záměrů / strategických projektů  

 

- připravovat podklad pro zaměření tzv. cílených výzev, tedy individuální 

projekty naplňující územní dimenzi 

 

- připravit strukturovaný, věcný podklad pro jednání RSK a její případná 

doporučení směrem k NSK.  
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Akční plán k naplňování SRR 

 

Obsah RIR: 

 

Seznam relevantních str. dokumentů na místní a reg. úrovni 

Přehled rozvojových priorit a potřeb regionu 

Zhodnocení absorpční kapacity regionu 

Průmět priorit na OP (dle typů území, dle věcného zaměření) 

Výčet využitých implementačních nástrojů (cílené výzvy, IN) 

Časový plán 

Koordinace (vazba na RSK, popis partnerství) 

Monitoring a evaluace (výsledky ve vztahu k indikátorům) 

 

Rozpracování tematických oblastí (podzim 2013) 
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Zajištění implementace 

 

 

• MMR potvrdilo zachování úřadu regionálních rad 

• Kraje zřejmě nebudou ZS (přechod pracovníků na URR) 

 

• Jednání o novelizace zákona č. 248/2000 Sb. 

• Dokončení období 2007-2013 

 

•  Pozice úřadu regionálních rad - varianty: 

1) zprostředkující subjekt 

2) administrace na základě veřejnoprávní smlouvy 

 

Evropský dům 
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Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje 

Vysočina 

- Projekt realizovaný Krajem Vysočina v rámci Technické pomoci ROP 

 

4 vzdělávací moduly: 

Modul 1: Integrovaný přístup k řešení projektů 

Modul 2: Základy strukturální a regionální politiky 

Modul 3: Projektové řízení pro pokročilé 

Modul 4: Veřejné zakázky, Kontrola, Audit 

- Každý modul bude realizován pro subjekty z Kraje Vysočina (v 

okresních městech) + 1 modul pro pracovníky KrÚ v Jihlavě 

- Každý modul bude realizován jako 2 denní 

- Doba realizace září 2014 – červen 2015 

Konference k plánovacímu období – podzim 2014 
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Obsah modulů 

Modul 1: Integrovaný přístup k řešení projektů 

Obsah modulu: 

- Způsob tvorby integrovaného přístupu projektu  

- Zkušenosti z realizace IPRM jako typového integrovaného projektu na území statutárních měst  

- Partnerství v realizaci integrovaných projektů (analýza zainteresovaných stran, identifikace 

partnerů, komunikace s partnery, nastavení smluv s partnery) 

- Řízení integrovaných projektů typový příklad integrovaného projektu v jedné konkrétní oblasti 

(případová studie řešení integrovaného projektu, klíčové faktory úspěchu integrovaného 

projektu) 

Modul 2: Základy strukturální a regionální politiky 

Obsah modulu: 

- základní programové dokumenty pro období 2014 - 2020 

- vazby jednotlivých OP a priorit ESIF 

- hlavní změny oproti období 2007-2013 

- Operační programy – základní struktura, cíle, podporované oblasti 

- Mechanismy 

- Technické zabezpečení a IS (práce s elektronickou žádostí) 



Obsah modulů 

Modul 3: Projektové řízení pro pokročilé 

Obsah modulu: 

Cílem modulu je rozšíření kompetencí v oblasti řízení projektů pro pokročilé/zkušené projektové manažery. Budou 

řešena následující témata: 

-Procesní model životního cyklu projektu (procesy přípravy, plánování, kontroly etapy, dodání produktu, hranice 

etap, ukončení projektu) a jejich efektivní aplikace 

-Nastavení organizace řídících týmů projektů na úrovni jednotlivých rolí (projektový manažer, gestor, uživatelské a 

dodavatelské role, projektový dohled a podpora projektu, týmová úroveň) 

-Aplikace nástrojů řízení komunikace, práce se zainteresovanými skupinami  

-Řízení rozsahu projektu – plánování výstupů pomocí produktově orientovaného plánování (produktové rozpady, 

vývojové diagramy projektu)  

-Řízení kvality projektu – plánování (definování výstupů projektu jejich popisy a kritéria kvality) a kontrola kvality 

(metoda posouzení kvality) 

-Řízení rizik projektu  

-Řízení změn   

-Konfigurace projektu - vedení projektové dokumentace, nástroje evidence stavu výstupů projektu 

-Plánování projektu – typy plánů a jejich vazby, odpovědnosti za řízení jednotlivých plánů, definování a nastavení 

etap a kontrolních mechanismů 

-Řízení zdrojů (kapacity) a finanční řízení (rozpočet a cash-flow), udržitelnost a provozní náklady projektu  

-Řízené ukončení projektu a nástroje pro sledování dosažených přínosů a monitorovacích indikátorů 

-Problematika investičních (stavebních) projektů 

NEJEDNÁ se o školení ke Směrnici o projektovém řízení. 
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Obsah modulů 

Modul 4: Veřejné zakázky, Kontrola, Audit 

Obsah modulu: 

- Výběrová řízení (druhy zadávacích řízení, právní rámec, lhůty výběrových řízení a jejich plánování 

v harmonogramech projektů, opravné prostředky, elektronické nástroje, hlavní rizika související 

s přípravou veřejných zakázek)   

- Definování věcné části zadávací dokumentace ve vazbě na definování výstupů projektů a parametrů 

jejich kvality, definování akceptačních milníků a dílčích plateb dodavatelům 

- Zajištění transparentnosti při uveřejňování veřejných zakázek 

- Druhy kontroly 

- Struktura a náležitosti kontroly 

- Příprava podkladů pro kontrolu (práce s konfiguračními záznamy projektu a projektovou dokumentací) 

- Vypořádání připomínek identifikovaných v rámci kontroly 
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Děkuji za pozornost 

30 6.6.2014 


