3. zasedání
13. listopad 2015, Praha

Program zasedání Komory ITI a IPRÚ
Čas

Bod programu

10:00 – 10:15

Úvod

10:15 – 11:00

Vstupy nositelů ITI a IPRÚ

11:00 – 11:45

Vstupy ŘO

11:45 – 12:00

Různé, shrnutí závěrů z jednání komory

Úvod
David Koppitz

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy
strategií ITI a IPRÚ
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů
•

Schválen a vydán dne 10. 11. 2015

•

Rozdělená účinnost:
•
•

pro nositele IN od 10. 11. 2015
pro ŘO od 1. 1. 2016

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy
strategií ITI a IPRÚ
Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií ITI a IPRÚ
•

Průběžná komunikace a spolupráce s ŘO

•

Termíny – předpoklad:
•
•
•

vyhlášení výzvy - v týdnu od 16. 11. 2015
zpřístupnění žádosti o podporu – 15. 12. 2015
zahájení příjmu žádostí (strategií) – nejpozději od 1. 1. 2016 – do 15. 2.
2016

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci
přípravy strategií ITI a IPRÚ
Metodické centrum pro integrované nástroje v rámci MMR
•

Aktivní podpora nositelů integrovaných strategií (pro všechny typy nástrojů) –
metodické a tematické konzultace.

•

Expertní posouzení všech strategií ITI a IPRÚ.

•

Vytvoření katalogu ukazatelů metropolitních oblastí a aglomerací v souvislosti
s realizací integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ. Termín: 6. 12. 2015.

•

Zpracování bulletinu k ITI (nyní zpracováván bulletin k IPRÚ - vyjde na začátku roku
2016)

•

Plánované pokračování projektu v roce 2016

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci
přípravy strategií ITI a IPRÚ
Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi
•

Schválen usnesením vlády č. 742/2015 ze dne 14. 9. 2015

Novela zákona č. 248/2000
•

Účinnost od 25. 11. 2015

Akční plán realizace SRR ČR 2015-2016
•

Schválen usnesením vlády č. 806/2015 ze dne 12. 10. 2015

•

Zakomponování RAP – míra naplňování aktivit SRR prostřednictvím aktivit RAP

Metodika vyhodnocení SRR
•

Dopracování indikátorové soustavy SRR

•

Termín: 31. 12. 2015

Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti
zprostředkujícího subjektu
= dvoustranný právní vztah, jehož obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran při
plnění specifikovaných úkolů v rámci implementace operačního programu.
Ministerstvo, jakožto ŘO programu, na základě této smlouvy pověřuje v souladu s čl. 123
odst. 6 obecného nařízení v návaznosti na ustanovení §18 odst. 15 a 16 zákona
o podpoře regionálního rozvoje ZS výkonem práv a povinností stanovených touto
smlouvou.
ZS vykonává své povinnosti dle smlouvy v přenesené působnosti v souladu s
ustanovením § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Práva a povinnosti ZS
Výčet činností řídicího orgánu by měl vycházet z konkrétně specifikované dělby
působností mezi řídicím orgánem a zprostředkujícím subjektem při respektování principů
uvedených v Pokynech pro členské státy k integrovanému udržitelnému rozvoji měst
(článek 7 nařízení o EFRR).
Možnost využití tabulky k Rozdělení rolí v rámci integrovaných strategií ITI a IPRÚ
(součást MPIN, příloha č. 17).

Financování činnosti ZS
• Činnost ZS bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 16 zákona o podpoře
regionálního rozvoje financována z OPTP za podmínek stanovených
v programovém dokumentu.
• ZS bere na vědomí, že plnění úkolů dle VPS nezakládá nárok na příspěvek
na plnění úkolů v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona o
obcích
• Podpis této smlouvy oběma smluvními stranami je základní podmínkou pro
způsobilost výdajů v rámci výše popsané podpory.
•

Přidělení podpory není podmínkou pro výkon práv a povinností ZS dle VPS.

Činnosti nositelů – před vyhlášením výzvy
k předkládání integrovaných projektů
1.

Práce s absorpční kapacitou a poradenská činnost

2.

Zpracování písemných postupů (statut a jednací řád) pro jednání PS a ŘV
včetně písemných postupů pro posouzení souladu projektového záměru s
integrovanou strategií Řídicím výborem (obsaženy v integrované strategii)

3.

Případné vypracování doplňujících kritérií (nad rámec přílohy č. 15) pro
ověření integrovaných projektů a ověření jejich souladu s integrovanou
strategií ŘV nositele (Vyjádření ŘV o souladu/nesouladu projektu se
strategií bude podmínkou pro možnost podat projekt do OP.)

4.

Hlášení změn strategie

Činnosti nositelů – vyhlášení výzvy ŘO k předkládání
integrovaných projektů
1.

Příprava a vyhlášení „výzvy“ nositele ITI k zapojení do PS a předkládání
projektových záměrů

2.

Poskytování konzultací žadatelům na úrovni nositele IN

3.

Projednávání souboru projektových záměrů na PS nositele IN

4.

Jednání ŘV a vyjádření o souladu/nesouladu projektových záměrů

5.

Postoupení vyjádření ŘV o souladu/nesouladu projektového záměru

6.

Archivace dokladů a záznamů z jednání a konzultací

Činnosti nositelů – realizace ISg a integrovaných
projektů (po schválení int. projektů)
1.

Součinnost s ŘO (podněty ke kontrolám, aktivní spolupráce při přípravě seminářů,
zprostředkování podnětů ze strany příjemců)

2.

Vyřizování stížností na úrovni nositele (k jednání a stanoviskům pracovních skupin,
řídicího výboru nositele)

3.

Ohlášení podezření na nesrovnalost na ŘO

4.

Identifikace rizik, sestavení dílčích analýz rizik (ve vztahu k činnostem, které jsou v
gesci nositele IN)

5.

Monitoring a evaluace - Zpráva o plnění integrované strategie

6.

Vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti – ve všech
fázích činnosti

Činnosti nositelů – realizace ISg a integrovaných
projektů (po schválení int. projektů)
7.

Spolupráce - schvalování podstatných změn v integrovaných projektech s vlivem na
právní akt

8.

Na vědomí - schvalování nepodstatných změn v projektech bez vlivu na právní akt

EU Urban Agenda
•

10. 6. 2015 podepsána Rižské deklarace - podpora rozvoji městské agendy EU

•

Reakce na problémy s prosazením urbánní dimenze (mj. ITI) v programovém
období EU 2014 - 2020

•

Integrující nástroj s cílem posílení průřezové koordinace mezi sektorovými politikami
EU a odpovědnými generálními ředitelstvími EK (ne nová společná politika EU)

•

Probíhá výběr témat, která budou součástí městské agendy EU

•

K tématům budou vytvořena partnerství složená ze zástupců členských států,
Evropské komise, měst a ostatních stakeholderů - možnost zapojení měst z ČR

•

Prioritou nadcházejícího nizozemského předsednictví bude pilotní ověření dvou nebo
tří partnerství k tématům

•

Závěry budou prezentovány 30. 5. 2016

EU Urban Agenda – témata pro ČR
1. Řízení metropolitních oblastí (včetně zapojení komunity)
2. Vztah mezi strategickým plánováním, územním plánováním a investicemi
(včetně EU fondů)

3. IKT ve městě (a koncept Smart City)
4. Udržitelná mobilita
5. Dostupné bydlení
Celkově se počítá s 12 vertikálními tématy a tématy horizontálními (zatím
zahrnuta všechna témata navržená ČR).

Operační program URBACT III
•

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 =
možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje
výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření
znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst

•

1. výzva byla vyhlášena v březnu 2015, stále je možnost připojení se k
21 schváleným sítím. Pro připojení je potřeba kontaktovat vedoucí město
dané sítě.

•

Seznam kontaktů: www.urbact.cz, www.urbact.eu

•

Kontakt na MMR: Eliška Pilná, eliska.pilna@mmr.cz

‚Evropský Habitat‘ - 16. 3. – 18. 3. 2016 / Praha
•

Konference zaměřena na region Evropské hospodářské komise OSN, který
zahrnuje 56 členských států s populací představující 20 % světa. Hlavním
tématem „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.

•

V rámci přípravného procesu pro celosvětovou konferenci OSN o bydlení a
udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ (koná se v říjnu 2016 v Ekvádoru;
frekvence konání 1 x za 20 let).

National Urban Forum UN Habitat v ČR
3. 12. 2015 / Praha
•

Národní fórum měst UN Habitat o udržitelném městském rozvoji a bydlení se poprvé
uskuteční v České Republice.

•

Akce v rámci přípravy na Třetí celosvětovou konferenci OSN o bydlení a udržitelném
rozvoji měst „Habitat III“ a přípravnou konferenci „Evropský Habitat“.

•

Hlavní cíle:
Diskutovat implementaci „Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení“ a cíle nové
„Agendy udržitelného rozvoje 2030“ v národních podmínkách ČR.
Na základě zkušeností a poznatků z vývoje za uplynulých 20 let identifikovat hlavní
problémy rozvoje měst nadcházejících let a diskutovat možná řešení nejpalčivějších
problémů měst v ČR s důrazem na využití integrovaných nástrojů podporující
udržitelný rozvoj měst.

•

Počet účastníků ca 100

Policy Lab EUKN – 2. 12. 2015 / Praha
•

EUKN Policy Lab o udržitelném městském rozvoji a bydlení se uskuteční
v souvislosti s konáním prvního Národního fóra měst v České Republice.

•

EUKN Policy Labs jsou pořádány European Urban Knowledge Network (český
překlad Evropská síť znalostí městských záležitostí)

•

Hlavními cíli EUKN Policy Lab bude sdílení zkušeností z oblastí udržitelného
městského rozvoje a rodící se EU městské agendy a rozvoje bydlení.

•

Výstupy Policy Lab budou prezentovány na Národním fóru měst.

•

Počet účastníků ca 30, max. 2 zástupci za město

Vstupy jednotlivých nositelů ITI a IPRÚ
Zástupci nositelů

Vstupy jednotlivých Řídicích orgánů
Zástupci ŘO

Různé, shrnutí závěrů z jednání komory
David Koppitz

Návrh usnesení

Usnesení č. NSK-xx/2015:
Národní stálá konference:
I.

doporučuje ŘO a městům spolupracovat při finalizaci a
předkládání integrovaných strategií a při přípravě na prvních
výzvách pro integrované projekty

II.

doporučuje členům zástupcům měst zapojit se do projektových
partnerství v OP URBACT III a účastnit se akce National Urban
Forum.

