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1. Integrované územní investice (ITI)  

2. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

3. Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) 

 

Dokumenty schválené Vládou ČR usn. ze dne 27. 8. 2014 

 Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD)  

 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v 
programovém období 2014–2020 (MPIN) 

 

Integrované nástroje – naplnění územní dimenze ESIF 



Ostravská 
metropolitní oblast 

Pražská 
metropolitní oblast 

Plzeňská 
metropolitní oblast 

Olomoucká 
metropolitní oblast 

Hradecko- 
pardubická 

metropolitní oblast 

Brněnská 
metropolitní oblast 

Ústecko-
chomutovská 
metropolitní oblast 

IPRÚ 

České 
Budějovice 

 

IPRÚ 

Karlovy 
Vary 

 

IPRÚ 

Liberec 
 

IPRÚ 

Jihlava 
 

IPRÚ 

Zlín 
 

IPRÚ 

Mladá 
Boleslav 

 





Příležitosti spojené s využitím IN 

• Realizace strategií, které generují integrované projekty 
významné pro rozvoj daného území  

• Příspěvek k plnění indikátorů OP a naplnění závazku ČR 
k realizaci územní dimenze 

• Synergické efekty veřejných peněz 

• Posílení principů partnerství a víceúrovňové správy  

 



Posílení principu partnerství 

Zapojení klíčových partnerů 
z veřejného, soukromého i 

neziskového sektoru   

Hledání konsenzu – nutná 
dohoda mezi realizátory 

opatření a projektů 

Tlak na celkovou kvalitu a 
VÝSLEDKY dílčích projektů  

Integrace témat (mobilita-
ŽP, školství-trh práce apod.) 

Silná věcná 
koordinace na 

straně nositelů IS 



Současné „výzvy“  

• Integrovaný přístup na programové, strategické i projektové 
úrovni  

• Zasazení do legislativního prostředí  

• Negociace mezi nositeli a ŘO OP o obsahu integrovaných 
strategií, jejich výsledcích a výsledně požadovaných alokacích 

• Stanovení měřitelných výsledků  

• Ukotvení implementace  

• Partnerské dohody v území (sdílené hodnoty i odpovědnosti) 

• Dlouhodobá udržitelnost plánování a řízení  



• Příprava a realizace ITI vyplývá z Nařízení EK a Dohody o 
partnerství – přístup ČR se již nezmění  

• Nositelé ITI představili návrhy svých integrovaných strategií 
zástupcům EK a řídicím orgánům financujících programů 

• Hlavními výzvami podle EK je spolupráce mezi městy ITI a ŘO, 
soulad s článkem 7 EFRR, forma nositelství integrované 
strategie, role nositele při výběru projektů  

• EK zhodnotila setkání jako velmi přínosné – neformální 
dohoda nad pokračováním této společné debaty  

 

 

 

Jednání měst ITI s EK a ŘO (12. 12. 2014 v Praze) 



CLLD 

• Probíhá standardizace MAS 

• Vznikla odborná pracovní platforma pro CLLD řešící: 

• nastavení procesů v MS 2014+ 

• zpřesnění kritérií hodnocení strategií CLLD 

• kritéria výběru projektů 

 

 



Další postup ze strany MMR  

• Provedení oponentury integrovaných strategií a jejich 
relevance vůči cílům OP  

• Pomoc při organizaci setkání s ŘO – OP PIK a OP ŽP 
individuálně na vyžádání, ostatní OP organizované 
bilaterální schůzky  

• Průběžná diskuze s EK a ověřování postupu  

• Aktualizace Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů  

• Ukotvení právních aspektů  


