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Úvod
Marie Zezůlková

Metodické a koordinační aktivity MMR
Zbyněk Šimánek, Blanka Pohorská

Metodické stanovisko č. 12 k MPIN
• Projednáváno PS Metodika
• Probíhá vypořádání připomínek
• Pro ITI se dotýká zrušení povinného předkládání změn k 31. 1.
(narovnání finančních plánů) – nově stanovují ŘO
• Po schválení budeme nositele informovat

Vymezení území aglomerací využívajících nástroj ITI V PO 2021+
dle Závěrečného dokumentu Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR

Obrázek 3 Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací v roce 2019

Vymezení území ITI v ČR
•
•
•
•

Aplikována flexibilita v souladu s pravidly stanovenými MMR
Probíhá kontrola předložených požadavků aglomerací na doplnění
MMR zašle nejpozději 4. března potvrzení o zařazení daných obcí
MMR připraveno VZ dále neprodlužovat a dokončit vymezení pouze 12
aglomerací ITI
• Od 2. března 2020 bude řešeno převzetí výstupů VZ
• Vymezení Olomoucké aglomerace řešeno samostatně

Mid-term evaluace ITI a IPRÚ
• Ukončení hodnocení k 12/2019
• Většina předložených zpráv zpracována dle struktury poskytnutého
Zadání, věcně, podrobně, s řadou navržených řešení
• Případové studie zpracovány dle aktuálních možností
• Pouze formální nedostatky

Procesní evaluace ITI
• Zpráva prezentuje výsledky procesní evaluace ITI v PO 2014–
2020
• Realizace 07–12/2019
• Cílem zhodnocení 5 klíčových procesů nastavených MMR-ORP

Procesní evaluace ITI
Proces č. 1 – Tvorba a aktualizace MPIN
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:
• + vstřícnost MMR-ORP k řešení problémů, komunikace a spolupráce
• – zdlouhavost a složitost procesu, zpoždění některých podstatných
částí (požadavky na ISg), vysoká dynamika aktualizace
• rozsáhlost MPIN
• užitečné: otevřená široká diskuze problémů, názorů a tvořivé práce
• neužitečné: zdlouhavost a složitost procesu, MMR-ORP pouze v pozici
moderátora

Procesní evaluace ITI
Proces č. 1 – Tvorba a aktualizace MPIN
MANAŽERSKÁ DOPORUČENÍ:
• nositelé ITI by měli mít profesionální aparát („asociaci ITI“)
• časová optimalizace procesu
• nezahrnovat do MPIN nezávazné pasáže

Procesní evaluace ITI
Proces č. 2 – Komunikace a koordinace partnerů
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:
• MMR-ORP personálně poddimenzováno
• velké množství pracovních skupin, komor, platforem… >>
nepřehlednost procesu
• důležitost lidského kontaktu
• užitečné: možnost setkávání a diskuze
• neužitečné: rozjezd MS2014+, formální účast na jednáních

Procesní evaluace ITI
Proces č. 2 – Komunikace a koordinace partnerů
MANAŽERSKÁ DOPORUČENÍ:
• personálně posílit a stabilizovat MMR-ORP
• upravit formát NSK

Procesní evaluace ITI
Proces č. 3 – Hodnocení a schvalování ISg
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:
• důležitá je včasná dostupnost tematických metodických pokynů,
rychlost schvalování a hodnocení ISg
• užitečné: konzultace před schválením s MMR-ORP a ŘO
• neužitečné: časová a administrativní náročnost, nutnost dosáhnout
souhlasu všech ŘO nad ISg; MS2014+ generuje zbytečnou práci

Procesní evaluace ITI
Proces č. 3 – Hodnocení a schvalování ISg
MANAŽERSKÁ DOPORUČENÍ:
• včas a přesně nastavená metodika (zejm. MPIN)
• větší zodpovědnost za správnost a užitečnost ISg přenést na nositele
schvalovat stěžejní části ISg (indikátory, fin. plány, strateg. projekty)
• zachovat konzultace s MMR-ORP a ŘO před schvalováním ISg,
eliminovat komunikační bariéry

Procesní evaluace ITI
Proces č. 4 – Monitoring ISg
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:
• problematická využitelnost NČI
• užitečné: zajištění toku informací o plnění ISg
• neužitečné: práce s MS2014+, chybí potřebné funkcionality,
komplikace s přechody na nové verze systému, absence odborných
školení

Procesní evaluace ITI
Proces č. 4 – Monitoring ISg
MANAŽERSKÁ DOPORUČENÍ:
• revidovat NČI
• revidovat strukturu zpráv o plnění ISg, lépe komunikovat účel zpráv
vůči nositelům ITI
• stabilizovat vývoj monitorovacího systému, zvýšit uživatelskou
přívětivost…

Procesní evaluace ITI
Proces č. 5 – Evaluace ISg
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:
• důležitá je zřejmost důvodů evaluace
• užitečné: maximální zapojení relevantních aktérů již od tvorby
evaluace
• neužitečné: nadbytečné teoretické přílohy, otázka načasování evaluace
s ohledem na nemožnost hodnocení dopadů do území

Procesní evaluace ITI
Proces č. 5 – Evaluace ISg
MANAŽERSKÁ DOPORUČENÍ:
• udržet vysoký standard komunikace se všemi aktéry procesu
• důraz na vysvětlení důležitosti mid-term evaluace
• případná změna formátu mid-term evaluace – klást důraz na
dostupnost dat týkajících se výstupů a dopadů projektů

Vstupy ŘO
Zástupci ŘO

Aktuální stav IN v IROP 2014-2020
a IN v IROP 2021-2027
Datum: 26. 02. 2020
15. Zasedání NSK – Komora ITI a IPRÚ
Broumov

1. Současný stav a plnění finančních
plánů nositelů IN

Počet výzev a předložených projektů ITI
ITI

Praha
%
Brno
%
Ostrava
%
Olomouc
%
Pardubice
%
Plzeň
%
Ústí
%
Celkem
% vůči alokaci
ve
strategiích*

Příspěvek unie
Počet
zaregistrovaných
Počet zaregistrovaných
Alokace strategie
žádostí ve
výzev žádostí ve výzvách
výzvách ITI
ITI
(v Kč)
3 997 247 050

25

173

100
2 233 000 000

128
36

93

100
2 851 175 000

18

230

23

117

35

84

1 578 180 160
73

27

79

100
1 030 820 000

1 799 035 665
107

100
984 755 000

3 402 331 686
119

100
2 157 360 000

2 434 832 061
109

100
1 688 941 000

5 119 513 330

832 111 062
84

23

47

100

1 331 547 308
129

14 943 298 050

187

823

100

x

x

* 14 943 298 050 (příspěvek EU; kurz 27,5 Kč)

16 497 563 621
110,4

Alokace výzvy,
příspěvek unie
(v Kč)
6 872 114 642

Počet
Alokace
Alokace
projektů
projektů
Počet
proplacených
Dohodnoceno
v realizaci
v realizaci
proplacených ŽOP, příspěvek
ZS ITI
s vydaným s vydaným PA
ŽOP
unie
PA
(v Kč)
(v Kč)
156

87

172
2 775 907 391

85

61

196

153

95

117
2 709 593 982

71

63

76

62

24

148
22 084 063 863
147,8

2 278 832 695

99

1 566 714 501

118

545

x

x

1 275 834 124

79

713 531 548
33

737 512 434

56

612 597 478
62

817 825 430

23

290 419 139
28

10 097 922 704
67,6

753 094 264
45

79
733

1 234 810 127
43

75
36

676 039 749
30

59

280
1 521 976 743

58

93

126
2 752 682 111

1 407 201 435

80
113

835 009 427
21

63

122
1 973 600 554

72

50

124
3 478 188 441

2 014 002 085

507
x

5 121 281 733
34,3

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

Stav hodnocení projektů ITI

Stav

Celkem počet

Celkem
příspěvek EU (v
Kč)

% vůči alokaci ve
strategiích*

Předáno k ZoZ

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Odesláno na ŘO
IROP ke schválení

680

593

589

585

545

507

11 583 577 453

11 663 510 695

10 097 922
704

5 121 281 733

77,5

78,1

67,6

34,3

14 364 096 879 11 632 891 047

96,1

* 14 943 298 050 (příspěvek EU; kurz 27,5 Kč)

77,8

Schváleno poradou
Vydán Právní akt
vedení ŘO IROP

Proplacené
žádosti o platbu

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

Počet výzev a předložených projektů IPRÚ

IPRÚ

České
Budějovice
%
Jihlava
%
Karlovy Vary
%
LiberecJablonec
%

Mladá Boleslav
%
Zlín
%

Celkem
% vůči alokaci
ve strategiích*

Alokace strategie

Počet
výzev

1 103 099 400

24

Příspěvek unie
Počet
zaregistrovaných
zaregistrovaných
žádostí ve výzvách
žádostí ve výzvách
ITI
IPRÚ
(v Kč)
54

100
632 775 000

72
17

18

100
991 100 000

36

44

23

63

1 318 930 579
80

15

36

100
802 000 000

589 112 210
59

100
630 000 000

404 066 594
64

100
1 647 080 000

799 614 623

524 048 640

83
36

55

100

718 086 148
90

5 806 054 400

151

270

100

x

x

* 5 806 054 400 (příspěvek EU; kurz 27,5 Kč)

4 353 858 795
75,0

Alokace výzvy,
příspěvek unie
(v Kč)
1 621 593 192

Počet
Alokace
Alokace projektů
projektů
Počet
proplacených
v realizaci
v realizaci
proplacených ŽOP, příspěvek
s vydaným PA
s vydaným
ŽOP
unie
(v Kč)
PA
(v Kč)
38

147
750 116 502

14

35

38

25

139,8

27

728 055 097

413 737 467

40

457 557 298

25

x

2 855 443 576
49,2

264 207 004
16

22

268 461 687

43
24

57
190

286 352 554
29

66

159
8 115 200 652

415 765 533

188 018 793
30

44

106
1 272 449 988

17

42

125
665 324 250

260 293 236

510 824 121
46

41

177
2 053 141 996

31

53

119
1 752 574 725

580 034 946

208 898 917
26

146
x

1 726 763 075
29,7

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

Stav hodnocení projektů IPRÚ

Celkem
předloženo

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Odesláno na ŘO
IROP ke schválení

270

199

190

207

Celkem
příspěvek EU (v
Kč)

4 353 858 795

3 015 732 683

2 881 392 006

3 129 906 743

% vůči alokaci ve
strategiích*

75,0

51,9

49,6

53,9

Stav

Celkem počet

* 5 806 054 400 (příspěvek EU; kurz 27,5 Kč)

Schváleno poradou
Vydán Právní akt
vedení ŘO IROP

190

Proplacené
žádosti o platbu

146

2 855 443 576 1 726 763 075

49,2

29,7

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

Zrušení rezervace části alokace ISg ITI a IPRÚ
• Podmínka - v roce 2019 v předložených ŽoP k 31. 10. 2019 41,17 %
• ŘO zohlednil následující parametry:
•
•
•

Posuzováno souhrnně za každý integrovaný nástroj
Do limitu nebyla zahrnuta alokace dodatečně přidělená na SC 3.1
Do limitu nebyla zahrnuta alokace ve výši 10 % z úspor na
realizovaných projektech

→ návrh na snížení rezervované alokace u 5 nositelů (3 ITI a 2
IPRÚ)
→
IPRÚ 247 884 355 – 247,9 mil. Kč
ITI 391 506 862 – 391,5 mil. Kč
Celkem 639 391 217 Kč

Současný stav alokace IN v IROP
•
•
•
•
•

Ve strategiích (při schválení kurz 27,5)
Ve strategiích (aktuální kurz 25,715)
Rozdíl
Rozdíl (dle certifikace, různé kurzy)
Snížení alokace ITI a IPRÚ o

20 749 352 400 Kč
19 402 530 799 Kč
1 346 821 601 Kč
1 264 048 530 Kč
639 391 217 Kč

•

Stále přezávazkováno o

624 657 313 Kč

•

Nutné nadále řešit kurzové riziko (CZK stále posiluje)

(snížení za neplnění fin. plánů)

•
•
•
•
•
•

ŘO IROP dovolil vyhlásit a přerozdělit 100 % alokace nositele
PO 3 řešeno na úrovni PD IROP Řídicím orgánem
PO 1 a PO 2 – nutno držet úspory z realizovaných projektů ve výši 5 % na
úrovni každé prioritní osy nositelem ITI a IPRÚ (snížení z 10 % na 5 %)
Nositel může řešit i nevyhlášením alokace do min. výše 5 %
Nositel může řešit i vrácením nevyčerpané alokace do min. výše 5 %
Možný přesun alokace mezi aktivitami (výjimkou je sociální bydlení)

Revize 1.7 OM IROP
• 12. 2. 2020 odeslání návrhu revize k připomínkám
• 20. 3. 2020 vydání revize 1.7 OM IROP
• Přehled témat, která jsou předmětem revize
• Postupy pro přehodnocování věcného hodnocení
• Oprava hodnocení po vydání PA
• Náhradní projekty

Další informace
• 14. 5. 2020 proběhne 13. zasedání Monitorovacího výboru IROP
• Úpravy kritérií ZS ITI – např. související se změnou strategie nositele
• ŘO IROP prodloužil všechny výzvy pro IN do 31. 10. 2022
• ŘO IROP bude v roce 2020 vyhodnocovat/sledovat plnění závazků strategií ITI a IPRÚ ve
výši 55,44%
• 4. 2. 2020 proběhlo jednání s nositeli IN ke stavu plnění v současném období a připravenosti k
období 2021 – 2027

• Jednání s nositeli plánuje ŘO IROP dle potřeby:
• K vyhodnocování plnění v roce 2020
• K přípravě období 2021 - 2027

2. Implementace integrovaných nástrojů
v IROP 2021-2027

Návrh priorit IROP 2021-2027
Priorita

Název priority

Priorita 1

Zlepšení výkonu veřejné správy

1

Priorita 2

Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a
obcí, ochrana obyvatelstva

2

Priorita 3

Rozvoj dopravní infrastruktury

3

Priorita 4

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury

4

Priorita 5

Komunitně vedený místní rozvoj a
rozvoj kulturního dědictví

5

Priorita 6

Technická pomoc

Cíl politiky

Relevantní specifické cíle IROP 2021 – 2027 pro nástroj ITI
• SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
• SC 2.1 Čistá a aktivní mobilita

• SC 2.2 Revitalizace měst a obcí
• SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura
• SC 4.2 Sociální infrastruktura
• SC 5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch

Návrh rozdělení alokace v IROP

Cíl politiky/priorit

CP 1 – priorita 1

CP2 – priorita 2

CP 3 – priorita 3

CP 4 – priorita 4

CP 5 – priorita 5

Specifický cíl

Téma

Fond

Podíl priority na
celkové alokaci
(%)

Podíl alokace SC na
celkové alokaci OP
(%)

19 %

19 %

SC 1.1

eGovernment

EFRR

SC 2.1

Městská mobilita

EFRR

SC 2.2

Veřejná prostranství

EFRR

SC 2.3

IZS

EFRR

SC 3.1

Silnice

EFRR

SC 4.1

Vzdělávání

EFRR

SC 4.2

Sociální infrastruktura

EFRR

SC 4.3

Zdravotnictví

EFRR

SC 5.1

Kultura a cestovní ruch

EFRR

SC 5.2

CLLD

EFRR

18 %
31 %

8%

5%
6%

6%
12 %

29 %

8%
8%

15 %

7%
8%

Změny IN v IROP 2
ITI:
• Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)
• ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení ZS ITI
• Součástí strategie již stěžejní strategické projekty

OBECNĚ:
• Vymezením aktivit a dalšími nástroji maximálně eliminovat případné překryvy mezi nástroji
územní dimenze a individuálními projekty
• Nastavením požadavků na obsah integrované strategie minimalizovat formální změny v
průběhu její realizace
• Zjednodušení implementace
• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se žadateli
• Eliminace činností souvisejících s administrací projektů
• Implementace obdobná aktuálnímu procesu IPRÚ – v roli nositele posuzování souladu
projektového záměru s integrovanou strategií

Děkuji Vám za pozornost

Nástroj ITI v IROP dle návrhu ÚDOP
OP

Dohoda o implementaci ITI

IROP

1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
2.2: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a
snížení znečištění
4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury
• Mateřské školy a dětské skupiny
• Základní školy
• Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
• Infrastruktura školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a
třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 Sb. a
středisek výchovné péče
4.2: Sociální infrastruktura
5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje
a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech

Témata k jednání

Operační program Doprava
Komora ITI a IPRÚ
Národní stálá konference
26. února 2020

Příprava nového programového období
• Příprava OPD3 naplno zahájena na počátku minulého roku
• Zásadním subjektem pro zapojení územních partnerů je Platforma pro přípravu OPD3 –
proběhla dvě jednání, třetí se připravuje

• Navrhovaná struktura OPD3:

o Priorita 1 (CF): Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
(železnice TEN-T, silnice TEN-T, železnice mimo TEN-T, ITS na silniční síti v majetku státu a
ITS s celostátním dopadem, ITS na silniční síti ve městech ve městech, infrastruktura pro
alternativní paliva mimo města)
o Priorita 2 (ERDF): Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě (silnice mimo TEN-T v
majetku státu)
o Priorita 3 (CF): Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva (infrastruktura pro
městskou drážní dopravu, infrastruktura pro alternativní paliva ve městech)
o Priorita 4 (CF): Technická pomoc
• Menší celková alokace – potřeba soustředit se primárně na finančně náročné infrastrukturní
projekty
• Infrastruktura městské drážní dopravy – primárně budou podporovány projekty strategického
významu s nezpochybnitelnými výsledky (nové tratě)

Integrované nástroje v OPD3
• Kvalitní dopravní napojení a dopravní obslužnost představují v městských
oblastech i pro období po roce 2020 jeden z nejvýznamnějších problémů
nejen pro města a jejich zázemí, ale i pro ČR jako celek – zařazení projektů v
oblasti městské mobility do integrovaných nástrojů je z tohoto pohledu zcela
oprávněné
• ŘO OPD kladně vnímá zavedení pouze jednoho urbánního integrovaného
nástroje (zrušení IPRÚ je plně odůvodnitelné s ohledem na skutečnost, že
věcné zaměření bylo v podstatě totožné jako v případě ITI)
• ŘO OPD preferuje co nejjednodušší způsob implementace ITI, v rámci ITI by
měly být obsaženy pouze klíčové projekty strategického významu

Základní teze pro programové období
2021-2027

• ŘO OPD vnímá přidanou hodnotu integrovaných nástrojů (synergické efekty,
integrovaný přístup k zásadním problémům, aglomerační přístup atd.),
zároveň však upozorňuje na vyšší administrativní náročnost projektů
zařazených do ITI a zdůrazňuje, že bezproblémová a rychlá implementace
alokovaných prostředků by měla být jednou z významných národních priorit
(zejména s ohledem na pravidlo n+2)
• Strategické podložení připravovaných projektů bude muset vycházet ze
schválených (resp. verifikovaných SUMP) – potřeba návaznosti ITI na SUMP (u
některých měst ale dosud schválena pouze první etapa v podobě tzv. SUMF)
• V městských oblastech potřeba jasného provázání investic zajišťovaných
městem s investicemi zajišťovanými státem (zejména s investicemi v
příměstské železniční dopravě)
• Nezastupitelná úloha hodnocení ekonomické efektivnosti projektů

Aktuální stav v současném programové
období

• Ukončené výzvy: v SC 1.4 ukončena první „vlna“ výzev (pro každou aglomeraci
samostatná výzva do konce roku 2017), v SC 2.3 (části pro města) proběhly dvě výzvy
(č. 27 a č. 40) společné pro všechny aglomerace
• Vyhlášené výzvy: v SC 1.4 vyhlášena druhá „vlna“ výzev (termín pro plné žádosti do
konce března), v SC 2.3 vyhlášena výzva č. 80 (termín pro předběžné žádosti do konce
dubna, termín pro plné žádosti do konce října)
• Do SC 1.4 realokovány dodatečné prostředky z SC 1.2; na jaře 2019 schváleny
realokace mezi městy (aglomeracemi); v běžících výzvách v SC 1.4 prodloužení
termínu pro doložení územního rozhodnutí do poloviny roku 2020; prodloužení výzev
jak v SC 1.4, tak v SC 2.3
• Stav čerpání z pohledu ŘO OPD neuspokojivý: v proplacených ŽoP v SC 1.4 cca 767
mil. Kč, v SC 2.3 cca 468 mil. Kč
• ŘO OPD v tuto chvíli nepočítá s vyhlašováním dalších výzev ani s realokacemi mezi
městy (aglomeracemi)

Děkuji za pozornost
Odbor fondů EU
Ministerstvo dopravy
www.OPD.cz

Nástroj ITI v OPD 3 dle návrhu ÚDOP
OP

Dohoda o implementaci ITI

OP D

1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní,
regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně
lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Témata k jednání

Integrované územní investice OP PIK
listopad 2019 - únor 2020
Urbánní komora NSK
MPO – ŘO OP PIK + OP TAK, Odbor strukturálních fondů

15. zasedání NSK, Broumov
26.- 27. února 2020

Příprava budoucího kohezního období 2021-27
- stav přípravy OP zaměřeného na konkurenceschopnost (OP TAK)
probíhá s souladu s harmonogramem včetně SEA (Oznámení)
připomínkování 2.verze OP TAK a její převod do nové šablony
4. března 2020 proběhne 2.Platforma přípravy OP TAK k této verzi

- v relevantních případech předpoklad zapojení ITI a případně i CLLD (MAS)
zapojení MPO do jednání platformy CLLD k budoucnosti
- územní princip založen na územní konkurenceschopnosti
možnost znovuvyužití kritéria zaměstnanosti příp. územní tvorby HDP
- cílem zjednodušení administrace IN (souhrnné výzvy pro všechny ITI)
- v prosinci 2019 proběhla 2. PS k územní dimenzi v OP TAK za účasti zástupců
územních partnerů, další jednání se již povedou separátně
- probíhají pracovní jednání s MMR, NS MAS, očekávána jednání s ITI
4. února 2020 jednání se zástupci měst organizované MMR
zatím obdržen seznam projektových námětů pouze od ITI ÚChA
jednání NS MAS organizované MMR a dále setkání s NM Piechou
konečné rozhodnutí o zvažovaném zapojení CLLD do konce února

Struktura, tematické zaměření OP TAK a územní dimenze PO 1
Programové období 2021-2027
Priorita

Program: OP TAK
Specifický cíl

Priorita 1 (PC EFRR 1)
SC 1.1
Posilování výkonnosti Posílení výzkumných a
podniků v oblasti
inovačních kapacit a
VaVaI a jejich digitální zavádění pokročilých
transformace
technologií

Zaměření

Realizace podnikového
VaVaI, zejména ve
spolupráci s VO, podle
priorit RIS3 a zavádění
jejich výsledků na trh

Vazba na OP PIK
OP PIK

NE
analogie k
Aplikovaný VaVaI v oblasti pokročilých technologií a produkčních procesů bude
PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje
podporován výlučně v rámci soutěže na národní úrovni, a nikoli jako izolovaná
pro inovace
územní priorita.
SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost
podniků
(Inovace, Potenciál, Aplikace,
PCP)

analogie k
Rozvoj otevřené VaV a
PO 1
podpůrné infrastruktury
SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost
pro zavádění pokročilých
spolupráce ve VaVaI
technologií,
(inovační vouchery, Partnerství
transfer znalostí,
znalostního transferu, Služby
komercializace a ověřování
infrastruktury, Spolupráce, Proof
výsledků VaV
of concept)

SC 1.2
Využití přínosů
digitalizace pro
občany, podniky a
vlády

Zvýšení využití digitálních
nástrojů a nových
vazba na
technologií , zavedení
PO 4 Rozvoj vysokorychlostních
internetu věcí, vybudování přístupových sítí k internetu a ICT
národní sítě center pro
SC 4.2 Zvýšit využití potenciálu
digitální inovace, zvýšení
ICT sektoru pro
kybernetické bezpečnosti
konkurenceschopnost
systémů a technologií
(ICT a sdílené služby)
zejména v MSP.

SC 1.3
Věcně dosud ne zcela
Rozvoj dovedností pro
dořešeno i s ohledem na
inteligentní specializaci,
skutečnost, že se jedná o
průmyslovou
hraniční problematiku s OP
transformaci a
JAK i OP Z a případně IROP
podnikání

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

volná vazba na
PO 2 Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti MSP
SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro
odborné vzdělávání v MSP
(Školící střediska)

ANO: ITI alokace v závislosti na předložení rozpracovaných projektových záměrů
Podporovanou širší územní prioritou v režimu ITI může být dobudování nebo
dovybavení stávající otevřené VaVaI infrastruktury zaměřené na podporu zejména
MSP podnikům v oblasti pokročilých technologií s vazbou na RIS3 strategii, přenos a
sdílení inovativních znalostí prostřednictvím technologických center a klastrů,
digitálních hubů, kompetenčních center apod.

NE
Podpora menších projektů digitalizace a kybernetické bezpečnosti pro MSP se bude
realizovat kombinací finančního nástroje a dotace, a tedy přes ČMRZB
prostřednictvím smluvních komerčních bank. To umožní zjednodušenou
administraci a odpadá i požadavek na dalšího prostředníka.

Dosud neřešeno.

Struktura, tematické zaměření OP TAK a územní dimenze PO 2
Programové období 2021-2027
Program: OP TAK

Vazba na OP PIK

Zvýšení počtu
podnikatelských subjektů
SC 2.1
pracujících na principech
Priorita 2 (PC EFRR 1)
Posílení růstu a
Průmyslu 4.0 a zavádění
Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti
těchto prvků do aktivní
konkurenceschopnosti
malých a středních
výroby a služeb jako prvek
MSP
podniků
transformace pracovního
trhu na vyšší odbornou
úroveň a kvalifikaci.

analogie k
PO 2 Rozvoj podnikání a
konkurencschopnost MSP
SC 2.1 Zvýšit počet nových
podnikatelských záměrů
začínajících a rozvojových MSP
(Technologie, Poradenství,
Expanze, Rizikový kapitál)

Rozšíření portfolia podniků
expandujícíh na zahraniční
trhy vlastní, či přenesenou
inovací výrobků a služeb s
cílem zvýšení
konkurenceschopnosti a
mezinárodní spolupráce se
zapojením start-upových a
spinoff společností.

analogie k
PO 2
SC 2.2 Zvýšit intenacionalizaci
MSP
(Marketing)

Znovuzavádění, rozšiřování
a zkvalitňování výrobních
kapacit MSP
prostřednictvím
komplexních revitalizací
objektů brownfields na
úkor záboru zemědělské
půdy.

analogie k
PO 2
SC 2.3 Zvýšit využitelnost
infrastruktury pro podnikání
(Nemovitosti)

Program „Školicí střediska“
nebude v příštím
programovacím období
pokračovat v aktuální
podobě

není relevantní

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

ANO/NE: CLLD? jednání s NS MAS a MMR stále probíhají
O možném zapojení MAS v režimu CLLD nebo s podporou MAS není dosud zcela
rozhodnuto. Pokud ano, tématicky omezeno na modernizací produkčních
technologií MSP, bez požadavku na dosažení parametrů Technologie 4.0.

NE
Vzhledem k důrazu na podporu excelentních přístupů na celostátní úrovni se zde s
územním režimem nepočítá.

ANO/NE : závisí na vymezení působnosti Fondu spravedlivé transformace; pokud
ano pak ITI v závislosti na předložených rozpracovaných projektových záměrech
Podpora revitalizace brownfields v území bude zřejmě narážet na skutečnost, že
vlastníci - obce a města nebo komunální firmy s jejich majetkovou účastí nesplňují
definici MSP. Dalším limitem je riziko přítomnosti nadlimitního zněčištění a priorita
uplatnění pravidla Znečišťovatel platí.

N.A.
Není relevantní, nutno řešit přechod na rozvoj nových dovedností ve vztahu k
očekávané transformaci ekonomiky

Struktura, tematické zaměření OP TAK a územní dimenze PO 3 /1
Programové období 2021-2027
Program: OP TAK

Priorita 3 (PC EFRR 2)
Posun k
nízkouhlíkovému
hospodářství

SC 3.1
Podpora opatření v
oblasti energetické
účinnosti

SC 3.2
Podpora energie z
obnovitelných zdrojů

Vazba na OP PIK
analogie k
PO 3 Účinné nakládání s energií,
rozvoj energetické infrastruktury
Snížení energetické
a OZE, podpora nových
náročnosti českého
technologií v oblasti nakládání s
hospodářství přechodem z
energií a druhotnými surovinami
těžkého průmyslu na
SC 3.2 Zvýšit energetickou
"smart průmysl"
účinnost podnikatelského
sektoru
(Úspory energie)
Přechod na čistou energii a
přechod na ekonomiku
analogie k
účinně využívající všechny
PO 3
zdroje, např. KVET tam, kde
SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav
dosud je vyráběn pouze
zásobování teplem
jeden druh enegie za
(Úspory energií v SZT)
účelem využití zbytkového
energetického potenciálu

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

ANO : ITI v závislosti na předložení rozpracovaných projektových záměrů
kromě podpory teplárenství včetně CZT a jejich KVET - nově plně převedena do
působnosti Modernizačního fondu v gesci MŽP, financovaného z výnosů emisních
povolenek, další tematické přesuny mezi OP TAK a MF nelze vyloučit

N.A.
Podpora teplárenství včetně CZT nově plně převedena do působnosti
Modernizačního fondu v gesci MŽP, financovaného z výnosů emisních povolenek.

Zaměření na efektivní a
šetrné využívání OZE bez
analogie k
negativních vlivů na
PO 3
Dosud nedořešeno včetně působnosti Modernizačního fondu
robustnost elektrizační
SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie
dosud odhadovaná alokace nebude zřejmě dostatečná k plnění klimatickosoustavy, zvyšování podílu
z OZE na hrubé konečné spotřebě
energetických cílů pro rok 2030.
obnovitelných zdrojů,
ČR
inovace při zavádění a
(Obnovitelné zdroje energie)
využívání obnovitelných
zdrojů energie.

Struktura, tematické zaměření OP TAK a územní dimenze PO 3 /2
Programové období 2021-2027
Program: OP TAK

SC 3.3
Rozvoj inteligentních
energetických
systémů, sítí a
skladování na místní
úrovni

Vazba na OP PIK
Zaměření na rozvoj
inteligentních sítí pro
analogie k
zvýšení celkové kapacity
PO 3
pro připojení
SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků
decentralizované výroby
inteligentních sítí v distribučních
elektřiny, zejména z OZE a
soustavách
současně zajištění
se zaměřením na elektrizační
spolehlivého a bezpečného
soustavu
provozu distribučních
soustav.

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

NE
Vzhledem k zaměření na celonárodní přenosovou a distribuční elektrizační
soustavu se s dílčím územním členěním priorit nepočítá. Komunitní energetika
spadá plně do působnosti OPŽP.

Zaměření na modernizaci a
úpravu plynárenské
analogie k
soustavy v ČR, výstavbu
PO 3
NE
plynovodů kompatibilních s
SC 3.6 Posílit energetickou
Vzhledem k zaměření na celonárodní přenosovou a distribuční plynárenskou
novými druhy plynů a
bezpečnost přenosové soustavy soustavu se s dílčím územním členěním priorit nepočítá.
implementaci inteligentních
se zaměřením na plynárenství
prvků v plynárenských
soustavách.
dílčí analogie k
PO 3
SC 3.4
Navýšení počtu
SC 3.4 Uplatnit inovativní
Posílení biologické elektromobilů, snížení emisí
nízkouhlíkové technologie v
rozmanitosti, zelené
v dopravě, rozšíření sítě
oblasti nakládání s energií a při
infrastruktury v
neveřejných a
využívání druhotných surovin
městském prostředí a poloveřejných dobíjecích
(Nízkouhlíkové technologie)
snížení znečištění
stanic v podnicích
problematika druhotných surovin
vyčleněna do nové PO 4

NE
Podpora nákupu automobilů na alternativní pohon pro MSP se bude realizovat
kombinací finančního nástroje a dotace, a tedy přes ČMRZB prostřednictvím
smluvních komerčních bank. To umožní zjednodušenou administraci a odpadá i
požadavek na dalšího prostředníka. Výstavba výrobních kapacit a plnící
infrastruktury pro veřejnou dopravu nebude z OP TAK podporována.

Struktura, tematické zaměření OP TAK a územní dimenze PO 4-5
Programové období 2021-2027
Program: OP TAK

Vazba na OP PIK

SC 4.1
Udržitelné hospodaření a
Podpora přizpůsobení optimalizace spotřeby vody
Priorita 4 (PC EFRR 2)
se změnám klimatu,
v podnicích, úspora
Efektivnější nakládání
prevence rizik a
spotřeby vody, recyklace
se zdroji
odolnosti vůči
šedých i technologických
katastrofám
vod, vytváření zásob vody.

nově samostatná priorita s
rozšířením o kategorii řízení a
prevenci rizik

SC 4.2
Podpora přechodu k
oběhovému
hospodářství

Priorita 5 ((PC EFRR 3)
Rozvoj
vysokorychlostních
přístupových sítí
k internetu

SC 5.1
Zvýšení digitálního
propojení

Zvýšení účinnosti využívání
zdrojů, druhotné suroviny
náhradou primárních
dílčí vazba k
zdrojů, inovativní
PO 3
technologie pro získávání,
SC 3.4 Uplatnit inovativní
zpracování a využívání
nízkouhlíkové technologie v
druhotných surovin,
oblasti nakládání s energií a při
materiálový ekodesign
výrobků, zvýšení recyklace využívání druhotných surovin
(Nízkouhlíkové technologie)
"odpadů" a jejich opětovné
použití, omezení
sládkování, přechod na
oběhové hospodářství
Rozšíření přístupu
analogie k
domácností a podniků k
PO 4 Rozvoj vysokorychlostních
službám VSRI, Výstavba sítí přístupových sítí k internetu a
v lokalitách
informačních a komunikačních
identifikovaného tržního
technologií
selhání. Zvýšení využívání
SC 4.1 Zvětšit pokrytí
ostatních typů ICT
vysokorychlostním přístupem k
infrastruktury pro Průmysl
internetu
4.0 a velké objemy dat.
(ICT a sdílené služby)

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

spíše NE : pokud ANO pak ne prostřednictvím územních nástrojů ITI ani CLLD
Předpokládáme celostátní pokrytí s možnou bonifikací území s kriticky názkými
zásobami povrchových a podzemních vod nebo extrémním deficitem srážek. Jiná
forma řešení územní dimenze.

Spíše NE, v případě ITI závisí na předložení rozpracovaných projektových záměrů
Celostátní pokrytí, možné využití ITI v oblasti materiálového využití druhotných
odpadů na základě reálné absorpční kapacity podle předložených projektových
záměrů

ANO : JINÉ mimo územní nástroje na základě mapy bílých míst
Územní pokrytí VSRO bude realizováno s využitím aktualizované mapy bílých míst
ČTÚ a tedy mimo územní nástroje ITI a CLLD. Jiný způsob řešení územní dimenze

Revize OP PIK
Schválena 7. revize OP PIK, která zahrnuje zejména
• dílčí vnitřní realokaci v rámci PO 1 z Proof of Concept do Potenciálu
• úpravu cílových hodnot indikátorů PO 1.1, 1.2, 3.2 a 4.2
• rozšíření podpory cestovního ruchu v SC 2.3 na uhelné regiony
• rozšíření opatření SC 2.3 o novou výstavbu na regenerovaných plochách (pouze FN)
• upřesnění typů příjemců SC 3.5 – rozšíření o veřejný sektor
• realokace výkonnostní rezervy PO3 a PO4 do PO1 a PO2
• aktualizaci společných obecných zásad pro výběr operací . . .
Předložen návrh 8.revize OP PIK (odesláno na EK 14.2.2020) zaměřený na zohlednění
• realokace 1 mld. z OP PIK do IROP na digitalizaci stavebního řízení
neformální připomínky EK vypořádány týkaly se zejména příjemce IROP

Aktuální stav implementace dle MS 2014+
ITI
Brno
Plzeň
Olomouc
Hradec-Pardubice
Ostrava
Celkem ITI

Rezervovaná
alokace
750 000
370 000
1 260 000
460 000
1 202 300
4 042 300

Počet
výzev

Alokace
výzev

12
11
23
16
16
78

1 003 218
370 000
2 158 000
825 803
786 800
5 143 821

Počet
zareg.
žádostí
18
28
60
15
45
166

ve výši
ERDF
666 225
341 526
840 474
171 821
216 045
2 236 092

Počet
schv.
projektů
13
6
18
6
23
66

ve výši
ERDF

%

280 928
255 086
196 714
65 888
132 935
931 551

37%
69%
16%
14%
11%
23%

Počet
propl.
projektů
5
0
1
3
15
24

ve výši
ERDF

%

59 833
0
4 328
15 644
67 744
147 550

8%
0%
0%
3%
6%
4%

- rezervovaná alokace ITI Ostrava zahrnuje 500 mil Kč pro FN Brownfields
- 22 opakovacích výzev stále otevřeno (s omezenou odezvou)
- několik opakovach výzev v přípravě, diskuze o přesunech zejména mezi SC
- stále přetrvávající nízká odezva na vyhlášené výzvy / absorpční kapacita
- neúměrná administrativní a časová náročnost ITI implementace trvá
- rizikem kvality žádostí je omezená absorpce i konkurence žádostí v území
- problematika zbytkových alokací

Aktuální stav implementace dle MS 2014+
ITI
Brno
Plzeň
Olomouc
Hradec-Pardubice
Ostrava
Celkem ITI

Rezervovaná
alokace
750 000
370 000
1 260 000
460 000
1 202 300
4 042 300

Počet
výzev

Alokace
výzev

12
11
23
16
16
78

1 003 218
370 000
2 158 000
825 803
786 800
5 143 821

Počet
zareg.
žádostí
18
28
60
15
45
166

ve výši
ERDF
666 225
341 526
840 474
171 821
216 045
2 236 092

Počet
schv.
projektů
13
6
18
6
23
66

ve výši
ERDF

%

280 928
255 086
196 714
65 888
132 935
931 551

37%
69%
16%
14%
11%
23%

Počet
propl.
projektů
5
0
1
3
15
24

ve výši
ERDF

%

59 833
0
4 328
15 644
67 744
147 550

8%
0%
0%
3%
6%
4%

- rezervovaná alokace ITI Ostrava zahrnuje 500 mil Kč pro FN Brownfields
- 22 opakovacích výzev stále otevřeno (s omezenou odezvou)
- několik opakovach výzev v přípravě, diskuze o přesunech zejména mezi SC
- stále přetrvávající nízká odezva na vyhlášené výzvy / absorpční kapacita
- neúměrná administrativní a časová náročnost ITI implementace trvá
- rizikem kvality žádostí je omezená absorpce i konkurence žádostí v území
- problematika zbytkových alokací

Předpokládané ITI výzvy OP PIK v roce 2020
ITI Brno :
ITI Hr.Králové – Pardubice :
ITI Olomouc :
ITI Ostrava :
ITI Plzeň :

přesun projektu Kreativní centrum mimo ITI
diskuze ke zbytkové alokaci otevřena
diskuze ke zbytkové alokaci otevřena
Služby infrastruktury II – opakovací výzva
pokrok přípravy FN – Brownfields
předběžná shoda na opakovacích výzvách
Služby infrastruktury II a Potenciál II

Termín k dořešení : květen – červen 2020 (termín konání MV OP PIK)
v návaznosti na písemná upozornění na riziko odejmutí
alokace

Děkuji za pozornost

Nástroj ITI v OP TAK dle návrhu ÚDOP
OP

Dohoda o implementaci ITI

Témata k jednání

OP TAK

1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a
technologií
zavádění pokročilých technologií
• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších
• Realizace podnikového VaV, zejména ve spolupráci s výzkumnými
pokročilých inovačních technologií v podnicích
organizacemi - podle priorit RIS3
• Inovační vouchery
• Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaV a
podnikové praxe, zavádění organizačních a procesních inovací,
inovace, testování a ověřování technologií v
ochrana a využívání duševního vlastnictví
podnikatelském sektoru
• Sdílené kapacity pro výzkum, vývoj a inovace – klastry, • Rozvoj transferu znalostí, komercializace,
technologické platformy, inovační centra atd.
podpora při ověřování výsledků VaV a jejich
uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility
podniky – výzkumné organizace – školy)
2.1: Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
• Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve
všech fázích vzniku a růstu MSP
4.2:
Podpora
přechodu
k
oběhovému
hospodářství

Využití nástroje ITI v rámci Operačního programu
Praha – pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Využití nástroje ITI v OP PPR ČR
• Nástroj ITI je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
ČR využit v Prioritní ose 2
– Udržitelná mobilita a
energetické úspory
• Aktivity, ve kterých je nástroj ITI realizován:
• Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride)
u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně
doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride)
• Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy
v uličním provozu: realizace nového oddělení tramvajového
pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení
vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných
signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro
preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Změny v ITI v rámci OP PPR
• V 1. čtvrtletí 2020 se přesouvá role nositele ITI z IPR na odbor
evropských fondů MHMP (ŘO OP PPR)
• Úprava byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 164 ze dne
3. 2. 2020

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Revize v rámci OP PPR
• 1/2020 schválena revize č. 4 – přesun výkonnostní rezervy z PO1 a
2 do PO4
• Revize č. 5 – hlavně cílové hodnoty indikátorů a navýšení alokace
na ITI
• Schválena 18. 2. 2020 Monitorovací výbor OP PPR
• Z důvodu nedostatečné alokace na výzvu č. 44 - ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy:
•
•

původní částka ITI – 11 111 111 EUR podílu EU
revidovaná částka ITI - 13 750 000 EUR podílu EU

• Výzva č. 44 z 200 mil. Kč navýšena na 380 mil. Kč, příjem žádostí
prodloužen z 30. 6. 2020 do 27. 10. 2020

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Výzva č. 16

• 2018 ukončena výzva č. 16 – ITI Zvyšování atraktivity užívání
městské hromadné dopravy - 600 mil. Kč
• Předložen projekt Výstavba P+R Černý Most - 323 911 053
Kč CZV
• Dokončení záchytného parkoviště plánováno na duben 2022

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Výzva č. 44

• 2. 1. 2019 zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 44 – ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy - 200 mil.
Kč
• Navýšení z 200 mil. na 380 mil. Kč, příjem žádostí
prodloužen z 30. 6. 2020 do 27. 10. 2020
• V 11 / 2019 předložen projekt „Preference A“ – vyznačení
vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na 10 lokalitách
na území Prahy
• Připravován projekt „Strakonická – rozšíření“ v objemu
360 mil. Kč - rozšíření komunikace o vyhrazený jízdní pruh
• Podzim 2020 bude předložen projekt „Preference B“ vyznačení dalších vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

DĚKUJI ZA POZORNOST

Řídicí orgán OP PPR
Magistrát hlavního města Prahy
Rytířská 406/10
telefon: +420 236 002 552
email: info@penizeproprahu.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

15. zasedání
Národní stálé konference
OP VVV Komora ITI/IPRÚ

Revize programu
Plánovaná revize
Rok 2020 - 3. revize
• úprava cílových hodnot vybraných monitorovacích indikátorů
• vnitřní realokace

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů – ITI
• Orientační finanční příděl pro ITI = 83 041 863 EUR
• Ve výzvách vyhlášeno více než 100 % alokace určené pro ITI
(alokace přepočtena kurzem 27 Kč/EUR)
• Plán naplnit až 100 % závazku (dle vývoje kurz EUR, úspory
v projektech, nesrovnalosti apod.)
• K 31.12. 2019 vyčerpáno – 12,81 %
• PAV pro ITI I (02_17_048) – vydány veškeré PA
• DMS pro ITI (02_17_049) – vydány veškeré PA
• PAV pro ITI II (02_18_069) – vydány veškeré PA

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů – ITI
Počet
projektů
s
právním
aktem

Projekty
s právním
aktem

V předložených
Ve schválených
žádostech
žádostech o platbu
o platbu

Certifikované
výdaje

Výzva č.

Alokace

02_17_048

1 577 823 530

12

957 652 692

298 421 213

236 747 066

189 703 624

02_17_049

1 060 176 470

13

935 892 250

166 395 571

57 150 720

33 080 198

02_18_069

643 810 441

8

577 340 506

150 744 546

28 319 020

6 218 274

Nástroj ITI v OP JAK dle návrhu ÚDOP
OP
OP JAK

Dohoda o implementaci ITI

Témata k jednání
1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií
2.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje
infrastruktury (Vysoké školy)
2.2: Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a
odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání
klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností (Vysoké školy)

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O REALIZACI OPZ
A PŘÍPRAVA 2021+
Ing. Helena Petroková
Jednání NSK – komora ITI a IPRÚ,
27. 2. 2020

PŘÍPRAVA OPZ+
 Na www.esfcr.cz zveřejněna verze OPZ+ z listopadu 2019 - po zapracování
připomínek členů Platformy pro přípravu OPZ+ a z veřejné konzultace
 Probíhá příprava verze 4 OPZ+ (pouze technické změny v souvislosti se
změnou šablony EK k OP, zvýraznění politických priorit MPSV v textu,
aktualizace textu u základních podmínek apod.)

 Pozice MPSV k nástroji ITI prezentovaná na předchozích jednáních zůstává
beze změny
 Zacílení na konkrétní území v OPZ+ je nastaveno v souladu s příslušnými
strategickými dokumenty (Strategický rámec politiky zaměstnanosti 2030,
Strategie sociálního začleňování 2030 ad.) – tedy na strukturálně postižené
regiony (RE:START) a na tzv. sociálně vyloučené lokality (KPSV) + CLLD
 MPSV stále nesouhlasí s navrhovanou alokací pro OPZ+
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE
INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ ITI A IPRÚ V OPZ
ITI/IPRÚ: ukončení příjmu žádostí o podporu ve všech výzvách na projekty ITI/IPRÚ v průběhu
roku 2019
Implementace v čase stále zaostává za standardními výzvami OPZ (zejm. kvůli schvalování
integrovaných strategií a schvalovacím procesům jejich nositelů)

Výzva

45 - zaměstnanost
(ITI)
46 - zaměstnanost
(IPRÚ)

Počet Alokován
Objem
Objem
Alokac
schválený o v PA vč. Podíl vyúčtov
žádostí o
e (mil.
ch
přípravy PA na aný v
podporu
Kč)
projektů PA (mil. alokaci ŽoP (v
(v mil. Kč)
(ks)
Kč)
mil. Kč)
443

626

33

402

91%

58

256

299

23

236

92%

48

48 - SZ (ITI)

300

417

45

255

85%

47

49 - SZ (IPRÚ)

238

205

19

143

60%

12

1 237

1 547

120

1 036

84%

165

Celkem
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VÝZVA Č. 45 ZAMĚSTNANOST - ITI

Výzva/
aglomerace

Alokace
(mil. Kč)

Počet
schválených
projektů (ks)

Alokováno v
PA vč.
Podíl na
přípravy PA alokaci
(mil. Kč)

45 (zam.) - ITI
Olomouc

135,70

7

91,24

67%

45 (zam.) - ITI
Ostrava

150,00

10

147,62

98%

45 (zam.) - ITI
Plzeň

65,00

8

75,94

117%

92,56

8

87,10

94%

443,26

33

401,90

91%

45 (zam.) - ITI
Ústí-Chomutov
Celkem
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VÝZVA Č. 46 ZAMĚSTNANOST - IPRÚ

Výzva/
aglomerace

Počet
Alokace (mil
schválených
Kč)
projektů (ks)

Alokováno v
PA vč.
Podíl na
Přípravy PA alokaci
(mil. Kč)

46 (zam.) - IPRÚ
Jihlava

10,43

0

0,00

0%

46 (zam.) - IPRÚ
Karlovy Vary

111,90

11

107,20

96%

46 (zam.) - IPRÚ
Liberec-Jablonec

114,00

10

109,80

96%

46 (zam.) - IPRÚ
Mladá Boleslav

19,48

2

19,40

100%

255,81

23

236,40

92%

Celkem
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VÝZVA Č. 48 – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – ITI
Výzva/
aglomerace
49 (SZ) - IPRÚ
Jihlava
49 (SZ) - IPRÚ
Karlovy Vary
49 (SZ) - IPRÚ
Liberec-Jablonec

49 (SZ) - IPRÚ
Mladá Boleslav
49 (SZ) - IPRÚ Zlín
Celkem

Alokace v
mil. Kč

Alokováno v
Počet
PA vč.
Podíl na
schválených
přípravy PA v alokaci
projektů (ks)
mil. Kč

37,00

3

26,30

71%

28,00

4

20,30

73%

29,40

2

14,90

51%

108,40

9

69,67

64%

35,00

1

11,78

34%

237,80

19

142,95

60%
75

VÝZVA Č. 49 – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – IPRÚ

Výzva/
aglomerace

Alokace v
mil. Kč

Alokováno v
Počet
PA vč.
Podíl na
schválených
přípravy PA v alokaci
projektů (ks)
mil. Kč

48 (SZ) - ITI Brno

142,90

17

131,66

92%

48 (SZ) - ITI Plzeň

55,00

6

22,58

41%

48 (SZ) - ITI ÚstíChomutov

102,20

22

100,59

98%

Celkem

300,10

45

254,83

85%
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Nástroj ITI v OP Z+ dle návrhu ÚDOP
OP
OP Z+

Dohoda o implementaci ITI

Témata k jednání
1.1: Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o
zaměstnání, zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a
znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní osoby, podporovat
samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku
2.1: Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné
příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

OPŽP

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

5 specifických cílů

Plánovaná struktura OPŽP 2021 – 2027

79

OPŽP 2021 – 2027: Co chceme
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OPŽP 2021 – 2027 a IN
• Využití nástroje ITI
- Důraz na konkrétní projekty
- Limitem je stav připravenosti.

- Červené čáry
-

Vodohospodářská infrastruktura
Ovzduší
Sběrné dvory
Staré ekologické zátěže

• Ostatní územní nástroje
- RAP: Uvítáme raději aktivní spolupráci při vyhledávání hraničních a
problematických projektů.
- RE:START: Uvítáme spíše rozvoj kapacit před pouhým alokováním
prostředků na projekty, které nebudou mít dopad na řešení problémů v
uhelných regionech.
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Aktuální stav implementace
• Ukončené výzvy
• Ukončeno 8 výzev ITI
• Úspěšné projekty: 22 projektů; příspěvek 392 549 060 Kč.
• Zůstává otevřená otázka 81. výzvy a projektu ITI HKPCE.
• Ukončena i běžná 126. výzva s bonifikací pro ITI Ostrava.

• Plánované výzvy
• Plánovaná výzva SC 1.1 (ITI Plzeň)

• Konzultace
• Aktuálně probíhá dialog o budoucím nastavení.
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Děkuji za pozornost
Libor Dorňák
oddělení monitoringu a evaluací fondů EU
odbor fondů EU

Ministerstvo životního prostředí
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Nástroj ITI v OP Z+ dle návrhu ÚDOP
OP

Bez vyjádření (resp. potvrzení) řídicího orgánu

OP ŽP

1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
• Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
•

Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
•

Zvyšování povědomí o změnách klimatu

•

Přizpůsobení se na sucho a povodňová prevence

1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou
•

Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou

1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
•

Péče o chráněná území a přírodní stanoviště

•

Kontaminované lokality

Přestávka

Vstupy nositelů
Zástupci nositelů

Brněnská metropolitní oblast
a její dlouhodobý rozvoj
15. Národní stálá konference
26. 2. 2020, Broumov
František KUBEŠ
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna

Aktuální stav realizace IN (2014-2020)
• Téměř veškerá alokace už „alokována“
• V plánu jednotky výzev dle dostupné alokace
(ušetřená alokace z projektů) – IROP, OP PIK,
OP D (?)
• Odebírání alokace v IROP
– nemožnost čerpání ovlivnit – viz duplicitní a
„spící“ projekty
– nutno postupovat v souladu s MPIN

Přehled čerpání v Brněnské metropolitní oblasti

Operační
program

Alokace ITI

Žádosti o podporu v
Nasmlouvané projekty
Vydaná vyjádření ŘV ITI
MS2014+ (v kladném či (všechny pozitivní stavy od
(kladná + záporná v
neutrálním stavu - tedy stavu PP30 včetně (Projekt
případě, pokud mohla jít do
všechny PP (vyjma
s právním aktem o
MS2014+)
PP24a.2), dále PU27 a
poskytnutí / převodu
Z1)
podpory) a stavů výše)
počet*

IROP
OP VVV
OP PIK

2 233 000 000,00**
-

80
-

alokace

počet

2 315 515 692,20
-

74
-

alokace

počet

1 990 810 641,00
-

alokace

61
-

Ukončené projekty
(pozitivní stavy PP40
a PP41)

počet

1 407 201 435,00
-

18
-

alokace
482 884 197,40
-

750 000 000,00

16

636 239 245,00

15

540 928 140,50

8

109 577 283,40

5

59 833 712,55

OP D

2 619 500 000,00

11

2 699 487 750,00

11

2 325 173 444,00

5

1 653 519 942,00

0

0,00

OP Z

121 500 000,00

17

125 173 659,00

17

102 629 336,30

14

63 301 197,02,00

0

0,00

OP ŽP

300 000 000,00 2 (=6)***

80 000 000,00

6

80 000 000,00

0

0,00

0

0,00

OP PPR
CELKEM

6 024 000 000,00

-

130

5 856 416 346,20

-

123

5 039 541 561,80

*nejsou započteny duplicitní a neúspěšné projekty
** vzhledem k nesplnění finančního milníku bude v průběhu března snížena alokace v IROP o cca 48 mil. Kč
*** projekty jsou v rámci plné projektové žádosti rozděleny do 6 samostaných projektů

-

88

3 233 599 857,42

-

23

542 717 909,95

Absorpční kapacita v OPPIK
• Úspory energie v SZT
– do 18. 3. 2020 bude v MS2014+ zaregistrována veškerá dostupná
alokace

• Služby infrastruktury
– Připravují se 2 strategické projekty (předložení plné žádosti ve
druhé polovině roku 2020) – požadavek na vypsání 3. výzvy pro SI
ITI BMO

Srovnání strategie BMO 14-20 vs. 21+
Strategie BMO 2014-2020

Strategie BMO 21+

Témata ve strategii

Pouze ESIF (intervenční)

Pouze metropolitní (má
dopady na více obcí v
BMO)

Zaměření na podporu
strategických projektů

částečně

výhradně

Strategické projekty
uvedené ve strategii

NE

ANO

Jednotný způsob
implementace ITI

NE (jednak ZS ITI na úrovni
měst – EFDR, jednak na
národní úrovni – CF, ESF)

ANO (ZS ITI na úrovni měst
nebude)

Další zdroje financování

NE

ANO

Harmonogram prací aktualizace
strategie BMO 21+
• Aktualizace vymezení území BMO (leden 2020)
• Třetí kolo jednání s ministerstvy nad strategickými projekty a
financemi (jaro 2020) / kontin. interní debata napříč BMO
• Tvorba zjednodušených analytických východisek s prostorovým
průmětem (leden-březen 2020)
• Proces aktualizace strategie běží od léta 2019; dosažena shoda
na cca 10 stěžejních metropolitních tématech (PRIORITIZACE);
další pracovní setkání všech pracovních skupin:
• rozpracování témat: cíle, opatření (březen 2020)
• rozpracování témat: strategické projekty a jejich
prioritizace (léto 2020)
• Konec roku 2020: strategie BMO kompletně připravena ke
schválení na ŘV, zastupitelstvo, ministerstva
• 2022: první výzvy pro projekty ITI

Budoucí fungování řídicích a
koordinačních struktur BMO
Výsledky Mid-term evaluace ISR BMO (2019)
Pokračovat v probíhajících procesech – jsou efektivní a funkční
Díky partnerské spolupráci, propojování informací o území, finančnímu
řízení strategie a věcné koordinaci jednotlivých témat se daří realizovat
integrovaná řešení v BMO
Organizovat průběžné diskuse a rozhovory se členy ŘV a PS i mimo
formální struktury formou tzv. „metropolitních snídaní“ – generování
integrovaných řešení (nejen jejich hodnocení)

Už ne ŘV ITI a PS ITI, ale ŘV BMO a PS BMO – širší záběr,
odklon od závislosti strategií na nástroji ITI a evropských
penězích
ŘV a PS BMO – kontinuita od roku 2014; zásadní podíl na
tvorbě strategie BMO 21+ i na jejím naplňování – stratégové,
vizionáři, plánovači, tahouni – do budoucna snaha o nalezení
formalizovanější struktury – Metropolitní svazek obcí

Další kroky k rozvoji metropolitní
spolupráce v BMO
• Marketingová a komunikační srategie – kampaň pro
odbornou veřejnost – proč, komu a jak komunikovat
přínosy metropolitní spolupráce (blíže viz 14. 5. 2020)
• PS Ministerstva vnitra – metropolitní svazek obcí –
vhodnější institucionální ukotvení rozvoje
MO/aglomerací (blíže viz 14. 5. 2020)
• Dotazníkové šetření mezi starosty obcí BMO
2019/2020 – srovnání s rokem 2017 (blíže viz 14. 5.
2020)
• Metropolitní konference BMO 14. 5. 2020 (blíže viz
další snímek )

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ
AGLOMERACE
BROUMOV
26. ÚNORA 2020

Přehled čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace (k 31. 12 .2019)*
Operační
program

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV ITI
(všechny pozitivní stavy
MS2014+ (v kladném či
(kladná + záporná v
od stavu PP30 včetně
neutrálním stavu - tedy
(Projekt s právním aktem
Alokace ITI případě, pokud mohla jít
všechny PP (vyjma
do MS2014+)
o poskytnutí / převodu
(mil. Kč)
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
podpory) a stavů výše)

Ukončené projekty
(pozitivní stavy PP40
a PP41)

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

2 157,36

73

1 517,37

71

1 375,83

63

1 276,25

44

473,78

OP VVV

413,95

6

390,13

6

390,13

6

390,13

0

0

OP PIK

460,00

19

255,24

9

132,03

6

65,89

0

0

OP D

486,33

10

175,30

10

175,30

2

36,58

2

36,58

OP Z

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OP ŽP

200,00

2

200,00

2

200,00

1

10,80

0

0

OP PPR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CELKEM

3 717,64

110

2 538,04

96

2 273,29

76

1 779,82

46

510,36

IROP

• Pouze v současné době aktivní projekty, tj. s Vyjádřením ŘV, v procesu hodnocení, v realizaci či zrealizované, s
aktuálně nositeli známou výší požadované/přidělené/proplacené podpory EU.
• V aktuálně ukončených výzvách nositele ITI, které bude ŘV ITI posuzovat v 3/2020, jsou projekty za cca 700 mil. Kč

HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2020
Aktuální zbytkové alokace v jednotlivých programech podpory
Program podpory
Aplikace
Inovace
Potenciál
Služby infrastruktury
Nemovitosti
Celkem

s Vyjádřením ŘV 21.1.
- 8 829 200 Kč
4 900 000 Kč
33 302 340 Kč
37 250 000 Kč
9 578 478 Kč
76 201 618 Kč

vč. Výzvy k dopracování
- 38 909 200 Kč
- 13 675 000 Kč
29 202 340 Kč
29 450 000 Kč
9 578 478 Kč
15 646 618 Kč

Dle znalosti předložených projektů se nositel ITI domnívá, že po vyhodnocení
projektů bude v 5/2020 mít nositel ITI volnou alokaci ve výši necelých 100 mil. Kč.
Nositel ITI jedná, a chce dále jednat, s ŘO o vyhlášení výzvy v programu podpory
Inovace na celou zbytkovou alokaci. Nositel ITI monitoruje připravený projekt, který
je připraven předložit projekt ve výši podpory EU 100 mil. Kč.

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+
Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• v souvislosti s přípravou programového období 2021+ již proběhla revize
analytické části Strategie ITI. V současné probíhá veřejná zakázka pro další
úpravu Strategie, a to ve vazbě na finální vymezení aglomerace. Zároveň
probíhají veřejné zakázky, kdy je cílem detailněji zpracovat území aglomerace,
například v oblasti nakládání s odpady nebo problematiku vody – bude to
sloužit jako podklad pro vyjednávání s ŘO o potřebnosti řešení daných témat.
• Strategie bude následně dopracována do konce roku 2020, a to zejména na
základě schválení příslušných operačních programů, Územní dimenze
v operačních programech a schválených dotčených evropských dokumentů
• Dokončení Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebude na straně
Nositele ITI zdržováno, dokončení bude pouze závislé na externích vstupech,
jako je MPIN II, ÚDOP, schvalování OP apod.

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI A PŘÍNOSECH ITI HRADECKOPARDUBICKÉ AGLOMERACE
• dne 6. 11. 2019 v prostorách nově rekonstruovaného
Muzea východních Čech v Hradci Králové
• představeny dosavadní výsledky a zkušenosti s nástrojem
ITI na území naší aglomerace v tomto programovém
období
• představena budoucnost ITI po roce 2021
• podpis prohlášení klíčových partnerů

PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ V ÚZEMÍ ITI HRADECKOPARDUBICKÉ AGLOMERACE
My, zástupci klíčových partnerů Hradecko-pardubické aglomerace, prohlašujeme, že jsme
připraveni spolupracovat při tvorbě Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, která je
předpokladem pro úspěšnou implementaci nástroje integrované územní investice (ITI) v
programovém období 2021-2027.
•

signatáři (19) – zástupci:
• statutárního města Pardubice, statutárního města Hradec Králové, Pardubického
kraje, Královéhradeckého kraje, města Holice, města Chrudim, města Přelouč, města
Jaroměř, města Chlumec nad Cidlinou, města Lázně Bohdaneč, Národního
památkového ústavu, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové, Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Krajské
hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Krajského sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje, Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje

HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

INDIVIDUÁLNÍ JEDNÁNÍ K ITI 2021+
• od 6/2019 postupně, dle potřeby, svoláváme Přípravné pracovní skupiny ITI 2021+:
•
•
•
•
•
•
•

Vysoké školy a podnikatelé
Doprava
Vzdělávání
Životní prostředí a veřejná prostranství
Kultura a cestovní ruch
Sociální oblast (včetně Operačního programu Zaměstnanost)
Horizontální

→ cílem je dál hledat, doplňovat, definovat a dopracovávat strategické projekty
aglomerace

iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace
iti_hk_pce

ITI Olomoucké aglomerace

26. 2. 2020
Broumov

Aktuální stav realizace ITI Olomoucké aglomerace
(k 31. 12. 2019)

Aktuální stav realizace ITI OA

Aktuální stav realizace integrovaného nástroje
• od podzimu roku 2016 vyhlášeno 58 výzev nositele ITI OA
(IROP – 23 výzev, OP PIK – 19 výzev, OPŽP – 6 výzev,
OPD – 5 výzev, OP VVV – 3 výzvy, OPZ – 2 výzvy)
• pro 250 projektových záměrů bylo vydáno kladné vyjádření Řídicího výboru ITI OA
• v realizaci již přes 130 projektů ITI – v rámci nichž bylo žadatelům proplaceno 800 mil. Kč
finančních prostředků z evropských fondů
• na rok 2020 je plánováno vyhlášení několika výzev se zbytkovou alokací – např. pro vybudování
přestupních terminálů v IROP, rozvoj telematických systémů pro optimalizaci dopravy v OPD nebo
pro programy OP PIK, kde je zjištěná absorpční kapacita v území

Stav čerpání finančních prostředků
v rámci ITI OA k 31.12. 2020

Stav čerpání k 31. 12. 2020

Operační
program

IROP
OP VVV

Alokace
ITI OA

1 688 941 000

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV ITI
(všechny pozitivní stavy
MS2014+ (v kladném či
(kladná + záporná v
od stavu PP30 včetně
neutrálním stavu - tedy
případě, pokud mohla jít
(Projekt s právním aktem
všechny PP (vyjma
do MS2014+)
o poskytnutí / převodu
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
podpory) a stavů výše)

Ukončené projekty
(pozitivní stavy PP40
a PP41)

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

117

1 910 810 972

98

1 645 681 708

95

1 566 714 501

58

612 774 696

370 600 000

9

574 353 410

4

282 572 435

4

282 572 435

0

0

OP PIK

1 260 000 000

79

893 309 589

40

381 170 713

16

184 481 063

0

0

OPD

1 040 400 000

13

996 255 890

11

929 263 891

4

117 468 508

3

81 861 708

OPZ

115 345 000

13

146 246 983

7

77 552 524

7

77 552 524

0

0

OPŽP

200 000 000

22

175 185 106

21

178 965 625

10

58 845 298

2

14 903 046

4 675 286 000

253

4 696 161 950

181

3 495 206 896

136

2 287 634 329

63

CELKEM

709 539 451

Předpokládaná absorpční kapacita

Předpokládaná absorpční kapacita v OP PIK
• v rámci integrovaných výzev pro ITI Olomouckou aglomeraci bylo do MS 2014+ předloženo přes 50
žádostí o dotaci a dalších 20 projektů je před podáním
• 16 projektů v realizaci
• V současné době jsou vyhlášeny 2 výzvy nositele ITI OA pro OP PIK:
Program Technologie, alokace výzvy 63 mil. Kč (je nyní již vyčerpána), plánované navýšení alokace
výzvy ve výši aktuální absorpční kapacity (40 mil. Kč - 11 projektů)
(PO 2, SC 2.1 „Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP“)

Program Služby infrastruktury, alokace výzvy 270 mil. Kč,
evidovaná aktuální absorpční kapacita ve výši 190 mil. Kč (3 projekty)
(PO 1, SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“)

Předpokládaná absorpční kapacita

Předpokládaná absorpční kapacita v OP PIK
Program Nemovitosti – aktuální absorpční kapacita evidovaných 12 projektových záměrů
ve výši 110 mil. Kč
(PO 2, SC 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání“)

Programy Aplikace, Potenciál, Inovace/Inovační projekt - aktuální absorpční kapacita
ve výši 100 mil. Kč (8 projektových záměrů)
(PO 1, SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“)

Plánovaný termín vyhlášení výzev: červen 2020

Shrnutí stavu
Nové programové období 2021+

Příprava aglomerace na nové programové období EU
• práce na přípravě ISg 21+ plynule navázaly na Mid-term evaluaci ITI OA:
- provedeno dotazníkové šetření
- uskutečněny řízené rozhovory se všemi klíčovými stakeholdery
• aktualizace analytické části ISg byla zpracována pro původní rozsah území
aglomerace
• proběhl sběr projektových záměrů
• sesbírané projektové záměry byly dopracovány do podoby „projektových fiší“
• Řídicím výborem ITI OA byly ustanoveny 3 pracovní skupiny pro přípravu ISg
2021+ (na prvním jednání byly seznámeny s absorpční kapacitou území OA)

Příprava aglomerace na nové programové období EU
Strategické projekty

Strategické projekty (IROP2, OPD)
• Integrované řešení v oblasti dopravy - Optimalizace dopravy v Olomouci
(Rozvoj dopravní ústředny, Rozšíření telematických systémů, Nová rádiová síť pro MHD,
Modernizace inteligentních zastávek, Nákup vozidel MHD – předpokládané náklady 700 mil. Kč)
• Integrovaná řešení v oblasti památek a revitalizace center měst - Projekt Duchovní metropole
(Revitalizace kulturního dědictví v Olomouci, Augustiánský klášter ve Šternberku,
Obnova centra města Uničova – předpokládané náklady 980 mil. Kč)
• Integrovaná řešení ve vzdělávání - Zvýšení

motivace pro studium technických oborů
prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury základních škol (předpokládané náklady 600 mil. Kč)
Plánované projekty navazují na integrované aktivity realizované v současném programovém období 2014-2020.

Příprava aglomerace na nové programové období EU
Strategické projekty

Strategické projekty (OP JAK, OP TAK)
• Integrovaná řešení zaměřená na rozvoj znalostní ekonomiky - Medicínský výzkum se
zaměřením do oblasti ICT - rozvoj partnerství a spolupráce výzkumných organizací s
aplikační sférou v oblasti telemedicíny nebo digitálního zdravotnictví
(Projekty zaměřené na využití nových technologií ve zdravotnictví, rozvoj telemedicínských aplikací,
translační výzkum a rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce vysokých škol, fakultních nemocnic
nebo klastrů - předpokládané náklady 650 mil. Kč.)

• Integrovaná řešení zaměřená na rozvoj infrastruktury pro potřeby podnikového VaV –
Inovační centra, laboratoře pro vývoj nových aplikací, internacionalizace aktivit podnikového
VaV realizovanými vědeckotechnickými parky, klastry nebo samotnými podniky - předpokládané
náklady 320 mil. Kč.

Příprava aglomerace na nové programové období EU
Strategické projekty

Strategické projekty (OPZ, OPŽP)
• Integrované řešení zaměřené na Podporu zaměstnanosti na území mikroregionů a MAS v
Olomoucké aglomeraci (předpokládané náklady 100 mil. Kč)
s cílem:
- sladit potřeby a možnosti osob z cílových skupin s lokálním trhem práce
- posílit zaměstnanost a zaměstnatelnost osob z regionu znevýhodněných na trhu práce
• Integrovaná řešení, která budou vycházet ze zpracovávaných adaptačních strategií
jednotlivých měst, a realizace síťových projektů v oblasti energetické účinnosti (1,8 mld. Kč),
změně klimatu (3 mld. Kč - povodně, sucho), hospodaření s vodou (870 mil. Kč) a přechodu k
oběhovému hospodářství (450 mil. Kč)

Příprava aglomerace na nové programové období EU

Plánované aktivity pro následující období
- projednání možností financování plánovaných projektů ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021+ s řídicími orgány operačních programů
- výběr dodavatele na zpracování integrované strategie Olomoucké
aglomerace 2021+
- průběžná komunikace s předkladateli strategických projektů a
- podrobnější rozpracování integrovaných řešení

Děkuji
za pozornost

ITI ostravské aglomerace
Mgr. Jiří Svobodník
NSK 26.2.2020

Aktuální stav realizace ITI 2014–2020
70 % alokace (4,1 mld. Kč) úspěšně pokryto
18 % v hodnocení
2%
12 % k řešení

ukončeno

12% zbývá
v realizaci

16%
hodnoceno

9% FN
5%

21% ukončeno
před smlouvou

35% v realizaci

finanční nástroj
hodnoceno
PS / ŘV ITI

∑ = 5,81 mld. Kč

zbývající

OP Zaměstnanost
98 % nasmlouváno

Pokrok
jednotlivých
OP

OP Věda a výzkum
97 % nasmlouváno

OP Doprava
66 % v hodnocení
33 % vyhodnoceno /
v realizaci

Přehled čerpání ITI ostravské metropolitní oblasti k 31.12.2019
Operační
program

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV ITI
(všechny pozitivní stavy
MS2014+ (v kladném či
(kladná + záporná v
od stavu PP30 včetně
neutrálním stavu - tedy
(Projekt s právním aktem
Alokace ITI případě, pokud mohla jít
všechny PP (vyjma
do MS2014+)
o poskytnutí / převodu
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
podpory) a stavů výše)

počet

IROP

alokace

počet

alokace

počet

alokace

počet

2851,18

258

3545,78

175

2669,50

153

2272,82

OP VVV

691,9

15

817,74

14

735,29

13

669,35

OP PIK

1202,3

60

323,15

23

132,93

23

132,93

OP D

937,51

14

1088,34

10

923,54

1

76,27

OP Z

127,5

13

172,28

10

125,48

10

125,48

0

-

-

-

-

-

5810,39

360

5947,29

232

4586,74

200

OP ŽP

Ukončené projekty
(pozitivní stavy PP40
a PP41)

alokace

84

1181,60

13

58,53

-

-

-

3276,86

97

1240,13

OP PPR
CELKEM

Pokrok IROP
6%
3%

ukončeno

11%
42%

38%

realizováno
před
smlouvou
v hodnocení
zbývá

80 % ukončeno / v realizaci / před právním aktem
11 % v hodnocení
6 % (170 mil. Kč) - nové výzvy v roce 2020

Pokrok OPPIK (v mil. Kč)
projektové
program
alokace
právní akt
výzvy 2020
záměry
APLIKACE
106,8
0
75
32
SLUŽBY INFRA
230
5
0
225
TECHNOLOGIE
270,5
128
42
20,5 + 80 = 100,5
PORADENSTVÍ
20
0
0
20
NEMOVITOSTI
500
500
ŠKOL.STŘEDISKA
75
10 65 (do Technologií)
celkem
1202,3
633
127
442,5
100 % 11+42= 53 % 11%
36%

X

=> příprava nových výzev v roce 2020 za 440 mil. Kč (36 %)

Stav přípravy 2021-2027 v aglomeraci
červen 2019
setkání
politických
představitelů

komunikace s
významnými
stakeholdery
(města, kraj,
univerzity), PS
ITI, ŘV ITI

Dokončení aktualizace SE analýzy
(březen 2020)

Plán na 1. pol. 2020

Vyjednávání s ŘO OP

Upřesňování strategických
projektů

strategické
projekty
(7/19, 2/20)

Aktualizace SE
analýzy

Děkuji za pozornost

Mgr. Jiří Svobodník
ITI Ostravské aglomerace
T +420 599 442 341
M +420 601 103 418
E jsvobodnik@ostrava.cz

Plzeňská metropolitní oblast

26.2. a 27.2. 2020

NSK
Erich Beneš
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1. Aktuální stav realizace IN (PO 2014–2020)
Výzvy ve vazbě na IROP, OPŽP a OPD jsou plánovány k vyhlášení ve 2. čtvrtletí
2020.
IROP
‒ SC 1.2. parkovací systémy: alokace 50 mil., připraven projekt P+R Kaplířova v
Plzni
‒ SC 2.1. sociální infrastruktura, alokace 80 mil.
‒ SC 2.2. sociální podnikání, alokace 25 mil.
OPŽP
SC 1.1. alokace cca 38 mil., využití úspory z realizovaného projektu Retenční
nádrž Vinice, do výzvy připraven projekt ČOV a kanalizace Malesice.
OP Doprava
SC 1.4. původní alokace 991 mil., nově požadováno zvýšení o 382,5 na 1373,4
mil. Kč.
Podána předběžné žádosti o dotaci na projekt PMDP a.s. Vozovna Slovany

1. Aktuální stav realizace IN (PO 2014–2020)
Výzvy ve vazbě na IROP, OPŽP a OPD jsou plánovány k vyhlášení
ve 2. čtvrtletí 2020.

2. Stav čerpání k 31. 12. 2020

3. informace o předpokládané absorpční kapacitě
v programu OP PIK
2018 – 2019
PO1 – vypsány výzvy Inovace, Potenciál, Spolupráce – klastry, Služby infrastruktury (aktivity C,D)
Potenciál I. – alokace 40 mil. Kč – kompletně vyčerpáno
podány projekty za 48,25 mil. Kč – 2 projekty s vydaným PA čerpají celkově 41,36 mil. Kč (část alokace byla
převedena z výzvy Inovace I.).
Inovace I. – alokace 30 mil. Kč
podány projekty za 48,08 mil. Kč - využitá alokace 11 475 000 Kč + 1 358 779,50 Kč převedeno do Potenciálu I.
(2 projekty čekají na vydání PA) - zbývá 17 166 220,50 Kč
Služby infrastruktury I. – alokace 250 mil. Kč
podány projekty za 202 252 085 Kč – jeden s vydaným PA, další čeká na vydání PA - Zbývá 47 747 915,00 Kč.
Spolupráce Klastry – alokace 20 mil. Kč
podán 1 projekt za 1 930 000 Kč – čeká na jednání Verifikační komise PO1 s pozitivním závazným stanoviskem
ZS ITI. - Zbývá 18 070 000,00 Kč.
Celkem zbývá PO1 – 17 166 220,5 + 47 747 915 + 18 070 000 = 82 984 135,5 Kč.

PO2 – vypsána výzva Poradenství
Poradenství I. – alokace EU 30 mil. Kč
Podány projekty za 18 040 723 Kč, projekty jsou v hodnocení. Na základě výzvy nositele očekáváme podání
dalších 3 projektů za 3 332 050 Kč.
Zbývající alokace 8 627 227,00 Kč – byla uplatněna do probíhající druhé výzvy nositele ITI, předpokládáme
kompletní vyčerpání alokace.

3. informace o předpokládané absorpční kapacitě
v programu OP PIK
2020 - Pro rok 2020 je naplánováno kompletně alokovat zbytkovou dotaci 82 984 135,50 Kč
PO1 – budou vypsány výzvy Potenciál II., Služby infrastruktury II. (aktivity A,D)
Potenciál II. - alokace 20 mil. Kč (projektové záměry Mbtech, Škoda Transportation, Peartec)
Služby infrastruktury II. – aktivity A, D - alokace EU 34 mil. Kč (projektový záměr
DEPO2015)
PO2 – bude přesunuta alokace 29,00 mil. Kč z PO1 do stávající výzvy Poradenství.

3. informace o předpokládané absorpční kapacitě
v programu OP PIK – 21+
 V průběhu roku 2019 byla realizována analýza absorpční kapacity.
 Je připraveno celkem 14 projektových záměrů, v souhrnné výši
alokace 2.770,000 mil. Kč.

4. Strategie Plzeňské metropolitní oblasti
•
•
•
•
•
•
•
•

Změna strategie – ujasnit si postupy
Evoluce ne revoluce
Práce začali na začátku roku 2019
Expertní týmy na jednotlivé oblasti se jmenováním
lídrů
Dokončování analytické části
Sběr témat a projektů v území
Definice stakeholders
Předpokládáme dokončení první verze cca v
polovině roku 2020

4.1 Integrovanost
Uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace území
ITI, které se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit
kvalitu života nejen jeho obyvatel, ale i návštěvníků, a
zefektivnění veřejné správy
• Vytvořit v rámci Strategie ITI Plzeňské aglomerace podmínky
pro ukotvení Plzeňské aglomerace jako lídra technického
rozvoje nejen v ČR, ale i v EU.
• Pokračování podpory technického vzdělávání
• Důraz na zavádění moderních technologií do života měst a
obcí a do života jejich obyvatel a návštěvníků
• Řešení strategických projektů v oblasti životního prostředí

4.2 Integrované projekty
Metropolitní dispečink a digitalizace veřejné
správy
Podprojekty:
Dopravní dispečink PMDP, Monitoring ŽP, Chytrá
integrovaná doprava, Bezpečná Plzeň, Integrace
Partneři:
Samospráva, Plzeňský kraj, a.s., neziskové
organizace, veřejnost
Operační Programy:
OPD, IROP, ŽP,Z+, TAK
Termín:
od 2021- 2029
Odhadované náklady:
900 mil. Kč

Vizí projektu MeDi je vytvoření
integrační platformy, ve které se
budou sbíhat všechny informace
relevantní k aktuální situaci v Plzni a
to zejména ty, které mohou ovlivnit
aktuální či budoucí dopravní situaci ve
městě a okolí. Informace budou buď
přebírány z již existujících zdrojů
(obvykle dispečinky zainteresovaných
stran), nebo budou nově sbírány
pomocí různých typů senzorů. Jedná
se o vytvoření datové platformy,
propojení všech relevantních subjektů
a vytvoření informačního systému

4.2 Integrované projekty
Nové technologie pro mobilitu
budoucnosti
Podprojekty:
Platforma transferu znalostí, Energetická
infrastruktura se zvýšenou spolehlivostí a
bezpečností, MeDi, VTP etapa IV.
Partneři:
ZČU, výzkumné organizace, RICE, NTIS,
a.s., město Plzeň
Operační Programy:
OPD, IROP, TAK, JAK
Termín:
od 2021- 2029
Odhadované náklady:
1.500 mil. Kč

Strategická výzkumná agenda projektu bude
koncentrována do jednoho rozsáhlého
výzkumného záměru s možnými aplikacemi v
rámci platformy SMART CITY Plzeň a MeDi.
Projekt je zaměřen na výzkum nových technologií v
segmentu elektromobility, materiálů a inteligentních
dopravních systémů. Výzkum bude koncentrován
především do oblastí nových koncepcí vozidel a
elektrických pohonů, včetně jejich komunikačních a
řídících systémů, zdrojů energie, napájecích a
nabíjecích systémů včetně senzorových sítí s prvky
umělé inteligence, nástrojů pro inteligentní
plánování provozu ekologické veřejné dopravy a v
neposlední řadě automatizace výbranných úkolů v
řízení elektrických vozidel a souvisejících otázek
bezpečnosti a spolehlivosti.

4.2 Integrované projekty
SMART veřejná doprava

Podprojekty:
Rozvoj elektromobility – bateriové technologie
v trolejbusech, Nová trať na Severní předměstí,
MeDi, P+R, Zelená cesta, Modernizace
elektrického vozového parku MHD
Partneři:
Samospráva, Plzeňský kraj, a.s.,
Operační Programy:
OPD, IROP, ŽP, TAK, JAK
Termín:
od 2021- 2029
Odhadované náklady:
2.500 mil. Kč

Zvýšení podílu elektrické trakce na výkonech
MHD a s tím související zlepšení životního
prostředí. Snížení závislosti na fosilních
zdrojích a rozpuštění fixních nákladů závislé
trakce (měnírny, napájecí síť ) na větší
výkony. Vytvoření nových atraktivních přímých
spojení. Omlazení vozového parku a
navýšení podílů nízkopodlažních vozidel,
zvýšení komfortu přepravy, snížení
maximálního i průměrného stáří vozového
parku a tím i zlepšení image MHD jako
moderního způsobu přepravy. Realizace
dalších úseku greenways dle dříve provedené
investiční přípravy nebo tam, kde probíhá
spolupráce na realizaci tras se sousedními
obcemi.

4.2 Integrované projekty
Industriální turismus
Podprojekty:
Industriální stezka, Hornictví na Plzeňsku,
Informační systém – industriální turismus, Adolf
Loos, Vodárna - Chabalova filtrace, Skvosty s vůní
benzínu, Veř. prostranství
Partneři:
Samospráva, Plzeňský kraj, a.s., neziskové
organizace, veřejnost
Operační Programy:
IROP, ŽP,Z+, TAK
Termín:
od 2021- 2029
Odhadované náklady:
500 mil. Kč

Obnovit a zpřístupnit industriální
dědictví a upozornit na industriální
tradici regionu, vybudovat nové
atrakce v souvislosti se zvýšením
atraktivity pro veřejnost. Důraz na
silný vzdělávací potenciál pro mládež.
Vybudování příslušné infrastruktury,
zajištění dostatečného marketingu.
Obnovit a oživit zanedbané
industriální dědictví. Vytvořit nový
atraktivní segment cestovního ruchu
jako samostatné a rychle se rozvíjející
průmyslové odvětví.

4.2 Integrované projekty
Modrozelená Plzeň

Podprojekty:
Efektivní nakládání s dešťovými vodami, Havarijní
zdroj pitné vody, zelené střechy, Zokruhování
vodárenských systémů, Revitalizace Boleveckých
rybníků, Veřejná prostranství, energetické úspory
Partneři:
Samospráva, Plzeňský kraj, a.s., podnikatelé
Operační Programy:
IROP, ŽP, TAK
Termín:
od 2021- 2029
Odhadované náklady:
2.000 mil. Kč

Vizí projektu je zajistit efektivní a
systematické využívání přírodních zdrojů.
Ve strategii se chceme zaměřit především
na hospodaření s dešťovou vodou,
zefektivnění nakládání s upravenou
vodou a energetické úspory.
Prostřednictvím evropských zdrojů
představíme moderní řešení a
technologie, které se stanou modelovými
příklady pro budoucí rozhodování a
standardem pro další projekty.

4.3 Shrnutí
-

Připravenost projektů – ITI x ostatní
Finanční alokace
Kofinancování - vlastní x stát
Možnost měnit a nahrazovat projekty
Možnost reagovat na aktuální problémy
Uvolnit OP podle potřeb jednotlivých ITI

Děkujeme za pozornost
www.iti-plzen.cz

ITI Praha
Odbor Evropských fondů MHMP

NSK
Broumov
(26. – 27. února 2020)

Aktuality z Pražské metropolitní oblasti
•

Nositel ITI přesunut z IPR Praha na MHMP – odbor evropských fondů (FON)
– Komunikace ve vztahu k přípravě nového programového období
•

Manažerkou strategie ITI 2021+ Ing. Tereza Šmídová (tereza.smidova@praha.eu)

– Ukončování Strategie ITI 2014 – 2020
•

•

Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová (kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu)

IROP – 12/2019
– Informace od ŘO o odebrání alokace ve výši 307 mil. Kč (příspěvek EU)
– Relevantní úpravy finančních plánů ISg
– Telematika
•
•

Přetrvávající problémy s realizací projektů/čerpáním financí
Stažení/ukončení realizace projektu ze strany Středočeského kraje (SČK)
–

•

Modernizace zastávkového informačního systému SČK (221 mil. Kč)
» Prostředky budou využity k vrácení odebírané alokace

Stále trvající opožděná realizace většiny projektů oproti původnímu plánu (žádosti o
změnu) -> celkové zpoždění v čerpání

Přehled čerpání ITI - Praha
Operační
program

Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV ITI
MS2014+ (v kladném či
(kladná + záporná v případě,
neutrálním stavu - tedy
pokud mohla jít do
Alokace ITI
všechny PP (vyjma
MS2014+)
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
počet

alokace

počet

alokace

Nasmlouvané projekty
(všechny pozitivní stavy
od stavu PP30 (Projekt Ukončené projekty
s právním aktem o
(pozitivní stavy
poskytnutí / převodu
PP40 a PP41)
podpory) včetně a stavů
výše)
počet

alokace

počet

alokace

3997,2
(-307)

216

7223,0

36

1803,5

66

1438,4

21

575,6

50,0

14

155,7

1

4,9

3

25,8

0

0,0

OPPPR

262,0

2

190,5

0

0

1

162,0

0

0,0

CELKEM

4309,2

232

7569,2

37

1808,4

70

1626,2

21

575,6

IROP
OPVVV
OPPIK
OPD
OPZ
OPŽP

Výhled na následujících 6 měsíců
•

•

•
•

•
•

2019 -dosud
– Sběr a monitorování stavu přípravy strategických projektů napříč OP
– Převaha projektů do IROPu a OP D, okrajově OP ŽP, OP TAK a OP JAK
– Monitoring strategických projektů a konsolidace síťových projektů
Březen
– VŘ na aktualizaci analytické části Strategie
– setkání s partnery (SČK, MAS, ORP,…)
– monitoring postupu v přípravách projektů
Duben – vyhlášení posledních výzev pro období 2014 – 2020
– IROP – silnice, udržitelná doprava (vozidla, terminály a P+R) a SŠ
– OP PPR – výzva v oblasti preference povrchové městské veřejné dopravy (navýšena alokace od ŘO)
Červen
– konec plnění VŘ – zpracovaná analytická část a rozpracována návrhová část Isg
Červenec
– intenzivní práce na návrhové/strategické části ISg, práce na implementační části
– monitoring a postupná selekce v projektech
Srpen
– navázání úzké spolupráce s nejpřipravenějšími projekty, dokončování aktualizace Strategie 2021+

Souběžně bude probíhat průběžné setkávání s partnery, sledování postupu v projektech a
dočerpání posledních výzev.

Děkujeme za
pozornost!

15. zasedání NSK ČR
26. 2. 2020
Broumov

1 AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE ITI

Operační
program

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV ITI
(všechny pozitivní stavy od
MS2014+ (v kladném či
Ukončené projekty (pozitivní
(kladná + záporná v
stavu PP30 včetně (Projekt
neutrálním stavu - tedy
stavy PP40
případě, pokud mohla jít
s právním aktem o
všechny PP (vyjma PP24a.2),
a PP41)
Alokace ITI (EU)
do MS2014+)
poskytnutí / převodu
dále PU27 a Z1)
podpory) a stavů výše)
počet

alokace (EU)

počet

alokace (EU)

počet

alokace (EU)

počet

alokace (EU)

1 030 820 000,00

55

1 408 219 090,07

33

908 422 225,50

22

792 989 795,60

9

180 714 606,09

262 650 000,00

6

326 233 363,37

4

247 175 959,96

4

247 175 959,96

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OP D

542 900 000,00

3

542 900 000,00

3

542 899 117,24

0

0

0

0

OP Z

165 586 250,00

37

199 699 325,62

32

186 079 464,07

28

168 552 403,73

1

2 416 034,66

OP ŽP

140 000 000,00

4

78 543 114,29

3

78 407 304,84

2

3 847 279,09

0

0

OP PPR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CELKEM

2 141 956 250,00

105

2 555 594 893,35

75

1 962 984 071,61

56

1 212 565 438,38

10

183 130 640,75

IROP
OP VVV
OP PIK

2 STAV PŘÍPRAVY OBDOBÍ 2021+
SITUACE V ITI ÚCHA
Řada jednání v rámci aglomerace
=> 28. 11. 2019 Projektová skupina Doprava a Projektová skupina Ekonomika
=> 2. 12. 2019 Projektový tým ITI s městy
=> 14. 1. 2020 Setkání s hospodářskými komorami v ÚChA
=> 11. 2. 2020 Setkání s koordinátory MAP v ÚChA
=> 14. 2. 2020 Setkání se zástupci města Litoměřice

K 17. 2. 2020 zaslány na 5 ŘO aktualizované informace k připravovaným záměrům
=> Zohlednění draftů OP a zpětné vazby ŘO
=> Doplnění na základě vymezením území ÚChA

3 PLÁN PŘÍPRAVY OBDOBÍ 2021+
NÁSLEDUJÍCÍ KROKY
Zahájení aktualizace ISg ÚChA 2021+
Zájem o individuální konzultace (zejm. OP TAK a OP JAK)
Řada dalších jednání v rámci aglomerace
=> 5. 3. 2020 Setkání se zástupci programu RE:START
=> únor/březen 2020 Setkání v rámci KS MAS
=> březen/duben 2020 Semináře v Ústí nad Labem a Mostě pro obce ve
spolupráci s MAS
=> duben 2020 Setkání primátorů statutárních měst ÚChA

Děkuji za pozornost!

IPRÚ České Budějovice
Národní stálá konference
Broumov
26. 2. 2020

Aktuální stav realizace IPRÚ k 31. 12. 2019
•

Vyhlášeno celkem 28 výzev nositele;

•

Předloženo 70 projektových záměrů;

•

Předloženo 61 žádostí o dotaci do integrovaných výzev řídících orgánů IROP a OP Doprava;

•

Uskutečněno 10 jednání Řídícího výboru

•

31 hlasování per rollam ;

•

30 jednání Pracovních skupin;

•

Účast na realizaci - 22 subjektů z území.

IPRÚ České Budějovice
Přehled realizace IPRÚ - Čerpání celkové alokace k 31. 12. 2019 (dotace EU v Kč)
Opatření IPRÚ

Finanční plán
celkem (FP)

Předložené žádosti
o dotaci (ŽoD)

Proplacené (ŽoD)

Plnění FP
(Proplacené ŽoD/FP)

1.1.1 (Telematika IAD)

250 696 880

132 816 505

6 820 971

2,7 %

1.1.4.2 (MHD měnírny)
OP Doprava celkem
1.1.2 (Parkoviště)
1.1.3 (Cyklodoprava)
1.1.4.1 (MHD vozy,
telematika, terminály)
1.2.1 (Silnice JčKÚ)

198 499 600
449 196 480
16 568 200

188 069 341
320 885 846
16 015 700

0
6 820 971
7 673 616

0
1,5 %
46,3%

97 921 700
352 509 450

69 177 343
299 863 628

33 441 546
291 780 139

34,1%
82,7%

2.1.1 (ZŠ)

411 400 000
87 271 300

48 402 830
62 327 907

48 018 746
30 288 208

11,6%
34,7%

2.1.2 (SŠ)

39 785 000

36 794 432

20 204 028

50,7%

2.1.3 (MŠ)

97 643 750

97 610 455

97 250 232

99,6%

IROP celkem

1 103 099 400

630 192 295

528 656 515

47,9 %

Celkem IPRÚ

1 552 295 880

951 078 141

535 477 486

34,0 %

IPRÚ České Budějovice
Přehled realizace IPRÚ - Plnění hlavních indikátorů výstupu k 31. 12. 2019
Opatření IPRÚ

Indikátor

Plán celkem

1.1.1 (Telematika IAD)

Počet zařízení

11

1.1.2 (Parkoviště)

Počet park. míst

694

181

1.1.3 (Cyklodoprava)

Km cyklostezek

8

2,258

1.1.4.1 (MHD busy)

Počet vozů

35

35

1.1.4.1 (Telematika MHD )
1.1.4.1 (Terminály)
1.1.4.2 (MHD měnírny)
1.2.1 (Silnice JčKÚ nové)

Počet zařízení
Počet terminálů
Počet zařízení
Počet km

2
3
3
3

1
0
0
0

1.2.1 (Silnice JčKÚ modernizované)

Počet km

6

6

2.1.1 (ZŠ)
2.1.2 (SŠ)
2.1.3 (MŠ)

Počet zařízení
Počet zařízení
Počet zařízení

6

8
5
5

11
4

Naplněno k 31. 12.
2019
1

ITI ČB – příprava
Nositel strategie ITI – Statutární město České Budějovice
•

Od 02/2019 - pracovní jednání měst ITI v měsíčních intervalech

•

03-06/2019 - zpracování pracovních fiší strategických projektů

•

06/2019 - předložení strategických projektů na řídící orgány

•

09/2019 - jednání s řídícími orgány IROP, OP Doprava, OP ŽP, OP Konkurenceschopnost (posouzení
strategických projektů z hlediska možnosti financování)

•

09/2019 - zahájení zpracování dokumentu strategie – zpracována socioekonomická analýza

•

12/2019 - oslovení okolních obcí – zjišťování absorpční kapacity území

•

02/2020 - definitivní vymezení území ze strany MMR

•

02/2020 - oslovení nově zařazených obcí v území ITI

ITI ČB – strategické projekty
UNIVERZITNÍ AKADEMICKÝ KAMPUS (UAK) – složený projekt
Cíl projektu: Rozvoj specializované vzdělávací a výzkumné infrastruktury
Aktivity:
• Obnovení areálů BC (19 tis. m2) včetně přístrojového vybavení a ubytovacích kapacit (4D)
• Vybudování kanceláře mezinárodní spolupráce (rozvoj lidských zdrojů)
• Vybudování Translační laboratoře
• Aplikace výzkumu a zajištění transferu technologií
• Vybudování Open science centra – výukové centrum – spojení přírodní vědy a IT
Navazující projekty:
•
Popularizace vědy, výzkumná činnost
•
Vybudování doplňkové infrastruktury UAK – knihovna, sportovní areál, kongresový sál

Finanční rámec: 5 mld. Kč
Harmonogram: 2021 - 2027
Připravenost: stavební povolení
Zdroj: OP JAK, Horizont Europe, NR

ITI ČB – strategické projekty
DŮM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, ARCHITEKTURY A DESIGNU – jedinečný projekt
Cíl projektu: Vybudování centra umělecké a kreativní edukace
Aktivity:
• Vybudování vhodných prostor pro expozice výtvarného umění
• Vytvoření kreativních dílen, přednáškových sálů a dalších prostor pro uměleckou edukaci
• Umístění Turistického informačního centra

Finanční rámec - 35 mil. Kč (IROP)
Harmonogram realizace: 2022 – 2023
Připravenost – architektonická studie
Zdroj: IROP

ITI ČB – strategické projekty
MODROZELENÉ BUDĚJOVICE - složený projekt
Cíl projektu – Systematicky reagovat na změny klimatu
Aktivity:
• Revitalizace veřejných prostranství: náměstí, parky, nábřeží – soubor dílčích projektů (10 lokalit v přípravě)
• Vybudování regionálního centra pro zpracování kalů z ČOV Jihočeského kraje
• Vybudování odlehčovací komory
• Vytvoření koncepce zásobování pitnou vodou v krizovém provozním režimu
Navazující projekty:
• Senovážné náměstí
• Město a voda

Finanční rámec: 712 mil. Kč
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost:
teplotní mapa města a adaptační strategie
probíhá zpracování dílčích projektových dokumentací
Zdroj: IROP, OPŽP, NR

ITI ČB – strategické projekty
SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ - složený projekt
Cíl projektu - Revitalizace veřejného prostranství s prvky modrozelené infrastruktury
Aktivity:
• Vytvoření plochy s funkcí náměstí a reprezentativního okolí veřejných staveb
• Odkrytí Mlýnské stoky, úprava jejího nábřeží a těsně souvisejících ploch, výsadba zeleně
• Stavba podzemního parkoviště, které odlehčí parkování v historickém centru (kapacita 300 aut)

Navazující investice - výstavba nové galerie - infrastruktura k ochraně kulturního dědictví

Finanční rámec: 1,1 mld. Kč
Harmonogram realizace: 2024 – 2026
Připravenost: architektonická soutěž
Zdroj: IROP, OPŽP

ITI ČB – strategické projekty
MĚSTO A VODA - složený projekt
Cíl projektu - Využití vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města
Aktivity:
• zpřístupnit Vltavu, Malši a Mlýnskou toku z obou břehů, břehy náležitě upravit a doplnit potřebnou infrastrukturou
(doplnit lavičky, cvičební a hrací prvky, hřiště, pískoviště, koupaliště, lávky a přístupové schody, vytvořit náplavky,
odstranit bariéry, vybudovat přístaviště, tábořiště, mola, zastřešená odpočívadla, odpadkové koše atp.)

Finanční rámec: 116 mil. Kč
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost:
zpracována Strategická studie Město a voda 2020
zpracován Masterplan dílčích lokalit
realizace navazujících architektonických soutěží
Zdroje: IROP, NR, OPŽP

ITI ČB – strategické projekty
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST JIHOČESKÉ METROPOLE - složený projekt
Cíl projektu – Zlepšení dopravní dostupnosti metropole, propojení jednotlivých módů dopravy
Aktivity:
• Terminál Nádraží – rekonstrukce objektu, revitalizace přednádražního prostoru a jeho propojení do městské části
Suché Vrbné
• Vybudování záchytných parkovišť
• Vybudování cyklostezek
• Dokončení koncepce řízení dopravy - telematická opatření - naváděcí systém objízdných tras, preventivní a represivní
systémy
Navazující projekty: projekty mimo ITI – individuální/ RAP
• Kompletní rekonstrukce budovy vlakového nádraží a vybudování Cyklověže v přednádražním prostoru (SŽDC)
• Tunel (podjezd) pod nádražím (sdružená investice)
• Obchvat ČB

Finanční rámec: 330 mil. Kč IROP, 200 mil. Kč OPD
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost: koncepce záchytných parkovišť, PD pro telematické systémy navazující na budované DŘIC,
stavební povolení na rekonstrukci nádraží, ÚR pro tunel

ITI ČB – strategické projekty
ROZVOJ MHD - složený projekt
Cíl projektu: Zvýšení plynulosti a prostupnosti centra jihočeské metropole
Aktivity:
• Modernizace a rozšíření Informačního systému pro zastávky MHD,
• Rozšíření odbavovacího systému MHD
• Nákup vozů MHD (včetně pilotního projektu autonomních busů)
• Výstavba plnících a dobíjecích stanic pro bezemisní a nízkoemisní vozy MHD (spolupráce se soukromým sektorem)
• Modernizace infrastruktury trolejbusové vozovny
• Vybudování nových trolejbusových tratí

Finanční rámec: 1,7 mld. Kč
Harmonogram realizace: 2020 – 2029
Připravenost: dílčí investiční záměry
Zdroje: IROP, SFDI, OPD

ITI ČB – strategické projekty
DIGITÁLNÍ SPRÁVA NEMOVISOTÍ – složený projekt
Cíl projektu: Digitalizace budov, územního plánu a zavedení facility managementu
Dílčí cíl: energetické úspory
Aktivity:
• Pasportizace budov – stavebně technické zaměření objektů včetně sítí, využití 3D skenování
• Vytvoření 3D modelu města a digitálního územního plánu
• Zpracování PD metodou BIM u vybraných budov
• Procesní a organizační opatření v rámci facility managementu – plán údržby a investic, metodiky pro nastavení
zadávacích řízení
• Vytvoření centrálního úložiště dat, zpřístupnění dat (vč. open data)

Navazující projekt:
• Energetické úspory
Finanční rámec: dosud nestanoveno
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost:
vytvořena síť stakeholderů
zpracován investiční záměr
Zdroje: IROP

ITI ČB – strategické projekty
ENERGETICKÉ ÚSPORY – složený projekt
Cíl projektu: Snížení spotřeby energie
Aktivity:
• Rozvoj energetického managementu v organizacích
• Zavedení systému měření a regulace vytápění v budovách (vytipováno cca 20 objektů)
• Zateplení obvodových plášťů budov včetně rekuperace
• Umístění fotovoltaických systémů
• Rekonstrukce veřejného osvětlení formou smart řešení
• Výstavba pilotních pasivních budov (připraveny 2 objekty)

Finanční rámec: 400 mil. Kč
Harmonogram realizace: 2020 – 2027
Připravenost:
zpracována energetická koncepce včetně strategie energetického managementu
zpracovány dílčí PD na zateplení budov
Zdroje: IROP, OPŽP

ITI ČB – strategické projekty
VIRTUÁLNÍ BUDĚJOVICE – složený projekt
Cíl projektu: Využití virtuální a rozšířené reality pro zlepšení polytechnického vzdělávání
Aktivity:
• Síťování – vybudování platformy pro sdílení zkušeností v oblasti využití VR/AR (VŠ, podniky, veřejná sféra)
• Virtuální polycentrum – vytvoření zázemí, koncentrace vývojové a metodické kapacity pro polytechnické
vzdělávání s využitím VR/AR (v synergii s případným science centrem)
• Tvorba výukových nástrojů ve VR/AR (PedF JU, soukromé firmy)
• Diseminace do škol – metodická podpora, školení
• Investice do škol – technické učebny a vybavení
Navazující projekt: Open Science centrum

Finanční rámec: dosud nestanoveno
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost:
vytvořena síť stakeholderů
zpracován investiční záměr
Zdroje: IROP, TAK

ITI ČB – strategické projekty
REKONVERZE BÝVALÉHO VOJENSKÉHO AREÁLU – II. etapa – složený projekt
Cíl projektu: Vytvoření městského subcentra 4D
Aktivity:
• Vybudování 200 nových městských bytů
• Rozšíření kapacity pobytové i ambulantní péče pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
• Vybudování hřiště a parku s propojením na Vrbenské rybníky lávkou
Navazující projekty: mimo ITI
• Příprava lokality k výstavbě dalších bytů
• Výstavba vodního světa pro doplnění chybějící kapacity pro vodní rekreaci
Rozpočet: 1 mld. Kč

Finanční rámec: 300 mil. Kč (IROP)
Harmonogram realizace: 2021 – 2027
Připravenost:
územní studie
zpracována Koncepce dostupného bydlení České Budějovice
probíhá realizace pilotního projektu Housing first
Zdroje: IROP, OPŽP, SFRB, SFDI, SMČB

HMG pro ITI ČB

•
•
•
•

01- 08/2020 – konkretizace strategických projektů
05/2020 – dokončení analytické části (na základě definitivního vymezení území)
10/2020 – finalizace strategie ITI
Děkuji za pozornost
2021 – schvalovací proces

IPRÚ JSA - Aktuální stav realizace IPRÚ JSA
 vyhlášeno 26 výzev nositele IPRÚ JSA → 17 IROP, 3 OPD, 6 OPZ →
1,020 mld. Kč
 předloženo 35 projektových záměrů → 27 IROP, 2 OPD, 6 OPZ →
776,526 mil. Kč
 očištěná alokace v projektech cca 634 mil. Kč
 k 21. 2. 2020 schváleno/proplaceno v ŽoP cca 257 mil. Kč
 2020 → 2 výzvy nositele IPRÚ JSA
 IPRÚ JSA → nedostatečná alokace v IROP, SC 2.1

Přehled čerpání IPRÚ JSA (podpora z ESI fondů v tis. Kč)
Operační
program

Alokace
IPRÚ JSA

Vydaná vyjádření ŘV
IPRÚ (kladná + záporná
v případě, pokud
mohla jít do MS2014+)

Žádosti o podporu v
MS2014+ (v kladném či
neutrálním stavu - tedy
všechny PP (vyjma
PP24a.2), dále PU27 a Z1)

Nasmlouvané projekty (všechny
pozitivní stavy od stavu PP30
(Projekt s právním aktem o
poskytnutí / převodu podpory)
včetně a stavů výše)

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

počet

alokace

Ukončené projekty
(pozitivní stavy PP40
a PP41)

IROP

632 775

19

459 596,04

17

388 812,922

14

260 293,235

9

168 398,887

OPVVV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPPIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPD

154 100

2

122 139,7

2

120 099,808

1

14 150,708

1

14 150,708

OPZ

40 349

6

50 087,828

3

22 562,027

2

18 504,399

0

0

OPŽP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

827 224

27

631 823,568

22

531 474,757

17

292 948,342

10

182 549,595

Shrnutí stavu přípravy 2021-2027 + výhled na
následujících 6 měsíců
 2.Q 2019 → průzkum absorpční kapacity v území → seznam
strategických projektů
 aktualizace seznamu strategických projektů na základě upřesňování s
partnery v území a se zástupci dotčených ŘO OP, i s ohledem na
realizovatelnost v rámci daných OP či nástroje ITI
 příprava strategických projektů
 příprava veřejné zakázky na zpracování integrované strategie ITI
Jihlavské aglomerace
 předpoklad zpracování analytické části cca do 09/2020, předpoklad
zpracování návrhové části cca do 12/2020

Integrovaný plán
rozvoje území
Karlovy Vary
15. zasedání Národní stálé
konference
26. února 2020
Broumov

Aktuální stav realizace IPRÚKV°
Probíhá změna integrované strategie
• úprava finančního plánu a vrácení alokace (sociální
bydlení, silnice, památky)

• úprava textu opatření A 2.1 Rekonstrukce a výstavba
komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility
obyvatel –změna spočívá v rozšíření výčtu o další
žadatele v souladu s textem výzvy č. 51 IROP z důvodu
zvýšení absorpční kapacity v území
Příprava vyhlášení dalších výzev: cyklodoprava, terminály,
památky, školy, sociální bydlení

Přehled čerpání IPRÚ Karlovy Vary

Operační
program

Alokace
IPRÚ

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV
(všechny pozitivní stavy
MS2014+ (v kladném či
IPRÚ (kladná +
od stavu PP30 (Projekt
Ukončené projekty
neutrálním stavu - tedy
záporná v případě,
s právním aktem o
(pozitivní stavy PP40 a
všechny PP (vyjma
pokud mohla jít do
poskytnutí / převodu
PP41)
PP24a.2), dále PU27 a
MS2014+)
podpory) včetně a
Z1)
stavů výše)
počet

IROP

alokace

počet

alokace

počet

alokace

991,10

52 829,23

38 502,98

35 415,77

118,99

17 134,04

15 108,46

15 108,46

1110,09

69 963,27

53 611,44

50 524,23

počet

alokace

26 306,44

OPVVV
OPPIK
OPD
OPZ

1

3,95

OPŽP
CELKEM

27 310,39

Příprava ITIKV° - SMKV jako nositel
statutární město Karlovy Vary jako budoucí nositel ITIKV° se k tomuto
nástroji staví proaktivně
• od května 2018 (zveřejněny první návrhy Nařízení a Víceletého
finančního rámce) se aktivně účastníme debat na národní úrovni
ve spolupráci s ostatními aglomeracemi za účelem včasné
připravenosti aglomerace
• v létě 2019 osloveni aktéři (v dosavadní aglomeraci IPRÚ) s
rekapitulací aktuálních informací o přípravě programového období
2021-2027 a s žádostí o zaslání projektových záměrů, které by
mohly t zařazeny do ITI
• v létě 2019 odeslány návrhy projektových záměrů na jednotlivé ŘO
a následná účast na sérii jednání (bohužel řada projektových
záměrů označena jako nevhodná k zařazení do ITI)

• na podzim 2019 nastavena úzká spolupráce s Karlovarským
krajem vzhledem k nutnosti sdílení informací a vzájemné
koordinace

Příprava ITIKV° - SMKV jako nositel
• bezprostředně po vymezení aglomerace svoláno jednání aktérů
• 14.01.2020 společné jednání starostů obcí a měst, zástupců
Karlovarského kraje, hospodářské komory, neziskového sektoru a
dalších aktérů k nastavení úzké spolupráce při přípravě ITIKV°

• zároveň iniciováno druhé kolo sběru projektových záměrů
• projektové záměry v dalším kole předmětem vyjednávání s ŘO
(únor/březen 2020)
• navázána úzká komunikace s KS MAS (vzájemná koordinace,
vymezení překryvů), zajištěna účast zástupců nositele ITIKV° na
jednání KS MAS a naopak
• navázána úzká spolupráce s městem Sokolov jako novým
významným subjektem v aglomeraci (oproti IPRÚKV°) a
prohloubena spolupráce s městem Chodov jako „dílčím
koordinátorem“ 10 obcí na Chodovsku

Příprava ITIKV° - příprava ISg
• od r. 2018 příprava nové StrategieKV°, která bude
jedním ze základních podkladů pro integrovanou
strategii ITIKV°
• předpokládá se brzké zadání (březen) veřejné zakázky
na konzultační činnost směřující k postupné tvorbě ISg
(s pracovní verzí strategického rámce do konce roku
2020)

Děkuji za pozornost

Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátorky
t.trtek@mmkv.cz

Národní stálá konference
Aktuální stav realizace IPRÚ
Libere-Jablonec n. Nisou
Broumov, 26.-27.2. 2020

Aktuální stav IPRÚ LBC-JBC
Operační
program

Žádosti o podporu v
Vydaná vyjádření ŘV
MS2014+ (v kladném
ITI (kladná + záporná
či neutrálním stavu v
případě,
pokud
Alokace
tedy všechny PP
mohla
jít
do
ITI
(vyjma PP24a.2), dále
MS2014+)
PU27 a Z1)
počet

IROP

alokace

počet

alokace

Nasmlouvané
projekty (všechny
pozitivní stavy od
Ukončené projekty
stavu PP30 včetně
(pozitivní stavy PP40
(Projekt s právním
a PP41)
aktem o poskytnutí /
převodu podpory) a
stavů výše)
počet

alokace

počet

alokace

1 647

57

1 207

53

1 126

38

728

8

123

OP VVV

---

---

---

---

---

---

---

---

---

OP PIK

---

---

---

---

---

---

---

---

---

OP D

867,7

2

867

1

0

0

0

0

0

OP Z

120

13

117

12

107

11

99,6

0

0

OP ŽP
OP PPR

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

CELKEM

2 634
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Stav příprav 2021+ LBC - JBC
 Strategie – analytická část
 Sběr záměrů – v novém území
 Příprava projektů největších aktérů kontinuálně

 Diskuse s partnery
 Výhled – práce na návrhové části, určování priorit ve
strategii, řešení překryvů ITI x RAP x MAS x
individuální projekty

NSK - IPRÚ Mladá Boleslav
Broumov
26. - 27. 2. 2020
1. náměstek primátora
Ing. Jiří Bouška

1. Aktuální stav realizace IPRÚ MB
 rok 2019 splněno MMR požadované % čerpání
 rok 2020 MMR požadované % čerpání bude splněno

 2020 realizace projektů a projektová příprava
 2021 start realizace posledních projektů v rámci současného IPRÚ
 Kurzový rozdíl 31,5 mil. Kč (5% z 630 mil. Kč), nemožnost čerpat na
připravené projekty!
 Potřeba dalších finančních prostředků
1. v roce 2021 připraveny projekty na 400 – 500 mil. Kč investic
2. možnost čerpat ještě v současném programovacím období

2. Stav čerpání k 31.12.2019 (data k 17.2.2020)

3. Shrnutí stavu přípravy nového
programového období
• Počet obcí 61
• Počet obyvatel 102 tis.
• Příprava strategických
projektů probíhá za účasti
jednotlivých Řídicích orgánů
• Jednání se starosty plánováno
na březen 2020
• Finanční podpora přípravy
nové strategie ITI

4. Výhled na následujících 6 měsíců
• Pokračování v realizaci IPRÚ
• Snaha o získání další alokace pro projekty v oblasti dopravy - telematika,
parkovací domy, v oblasti vzdělávání – MŠ, ZŠ i v oblasti budování sociální
infrastruktury
• Příprava ITI, možnost financování přípravy strategie ITI i pro současná IPRÚ (OPTP,
MMR), setkání se starosty

Národní stálá konference
Aktuální stav realizace IPRÚ
Broumov, 26.-27. února 2020
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Stav realizace + čerpání IPRÚ Zlín

Operační
program
IROP

Alokace
IPRÚ

Nasmlouvané projekty
Žádosti o podporu v
(všechny pozitivní
Vydaná vyjádření ŘV MS2014+ (v kladném stavy od stavu PP30
IPRÚ (kladná +
či neutrálním stavu (Projekt s právním
záporná v případě,
tedy všechny PP
aktem o poskytnutí /
Ukončené projekty
pokud mohla jít do (vyjma PP24a.2), dále
převodu podpory) (pozitivní stavy PP40 a
MS2014+)
PU27 a Z1)
včetně a stavů výše)
PP41)
počet

alokace

počet

alokace

802,0

54

658,9

47

590,4

OPD

101,6

4

80,7

1

13,1

OPZ

29,8

1

10,5

1

933,4

59

750,1

49

počet

alokace
40

457,6

10,5

1

10,5

614,0

41

468,1

počet

alokace
20

226,9

20

226,9

OPVVV

OPPIK

OPŽP
OP PPR

CELKEM

195

OPTIMALIZACE PROVOZU SOC. SLUŽEB ZK
Současný stav

Po optimalizaci

DOZP

2. DOZP

Na Hrádku,
Fryšták

Příluky, Zlín

Denní stacionář

1. Denní
stacionář

Pod Vodojemem,
Zlín

Broučkova, Zlín

Týdenní
stacionář

3. Týdenní
stacionář

Pod Vodojemem,
Zlín

Na Hrádku,
Fryšták
4. Chráněné
bydlení
Pod Vodojemem,
Zlín
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Stav přípravy + výhled na 6 měsíců
 Sběr záměrů v 05-06/2019, nyní aktualizace (došlo k
výrazné změně území)

 Jednání s ŘO OP v 09/2019
 Jednání s klíčovými partnery – DSZO, Zlínský kraj,
UTB ve Zlíně
 Setkání starostů, příprava zakázky na zpracování ITI
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Aktuality z urbánní politiky

Jan Jelínek, Zbyněk Šimánek, Blanka Pohorská, Ivana Križanová

Územní agenda 2030
Územní agenda 2030

Evropská úroveň:

Národní úroveň:

Města a regiony:

SRR21+ / DoP / Politika
územního rozvoje / ...

Strategie rozvoje krajů

Rezortní koncepce

Integrované plány
rozvoje měst

Územní a regulační
plány

Územní agenda 2030
•

Cílem je zajistit udržitelnou budoucnost pro všechna místa skrze dva hlavní cíle:
Předejít vzrůstajícím nerovnostem mezi lidmi
a místy v oblastech:

• Kvalita života
• Služby obecného zájmu
• Demografické a společenské nerovnováhy
• Digitalizace a 4. průmyslová revoluce
• Zaměstnanost a hospodářský rozvoj
• Vztahy mezi místy
• Globální dimenze

Opatření týkající se udržitelného rozvoje
a změny klimatu v oblastech:

• Klimatická změna
• Ztráta biologické rozmanitosti a půdy
• Kvalita vzduchu, půdy a vody
• Bezpečná, cenově dostupná a udržitelná energie
• Spravedlivá transformace
• Cirkulární regionální hodnotové řetězce
• Přírodní, krajinné a kulturní dědictví

Lipská charta 2.0

Lipská charta 2.0

Evropská úroveň:

Národní úroveň:

Města a regiony:

Politika územního rozvoje /
Zásady urbánní politiky / …

Integrované plány rozvoje
měst

Rezortní koncepce

Strategie adaptace na
klimatickou změnu / ...

Manuály / politiky /
partnerství / ...

Lipská charta 2.0

• Nový rámcový dokument týkající se integrovaného přístupu k rozvoji
měst
• Schválení na Ministerském setkání 30. 11. – 1. 12. 2020 v Lipsku
• Reakce na globální změny (klimatická změna, migrační toky,
demografické změny, rychle se měnící ekonomiky, atd.)
• Reflekce dokumentů jako Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj,
Cíle udržitelného rozvoje, Pařížská úmluva i Městská agendu pro EU
(hlavní implementační nástroj)

Komentáře k Lipské chartě 2.0
•
•
•
•

Vyjasnit implementační plán Lipské charty
Vyjasnit vztah/provázanost Lipské charty a Územní agendy
Doplnit odkaz na vědu, výzkum a inovace
Zdůraznit i nemotorovou dopravu, pěší, kola, koncept města
krátkých vzdáleností apod.

Městská agenda pro EU
• Městská agenda pro EU sdružuje EK, ministerstva, organizace EU,
zástupce měst a další zúčastněné strany do tematických partnerství s
cílem prosazovat jejich prostřednictvím lepší regulaci, snadnější přístup
k financování a intenzivnější sdílení znalostí v definovaných oblastech
• Tematická partnerství (3leté projekty) prostřednictvím akčních plánů
vytvářejí výstupy využitelné na všech úrovních (EU, národní, místní)
• Partnerství poskytují návrhy pro zaměření budoucích přímo řízených
programů EU a Evropské urbánní iniciativy
• Partnerství nabízejí příklady opatření k rozšíření možností udržitelného
městského rozvoje na poli lepší regulace, financování a výměny
informací

Městská agenda pro EU a Partnerství pro městskou
mobilitu
• Celkem 14 tematických partnerství a z toho
Bezpečnost ve veřejném prostoru + Kultura a kulturní dědictví
nová od roku 2019
• ČR zapojena ve 4:
»
»
»
»

Městská mobilita (ČR/MMR spolukoordinuje spolu s Karlsruhe, DE)
Kvalita ovzduší (MMR ve spolupráci s MŽP a Ostravou) – již ukončené
Bydlení (MMR, odbor politiky bydlení) – již ukončené
Bezpečnost ve veřejném prostoru (M. dopravy)

Partnerství pro městskou mobilitu: projektový cyklus

Zpracování žádosti
o vedení projektu
Q3/2016

Zahajovací
jednání
2/2017

Realizace
opatření
Zpracování
Zpracování
2020+ sdílení
„orientačního“ akčního plánu akčního plánu
dokumentu 1/2018-12/2018 1-12/2019 výstupů a přenos
3/2020
know-how
6/2017
Závěrečné
jednání

Partnerství pro městskou mobilitu: výběr výstupů
» Podpora měst při zavádění SUMP (2021+ povinný SUMP pro česká města nad 40 000 obyv.
čerpající z ESIF) – vstupy do nové metodiky 2.0; členským státům vytvořeny profily; existence
databáze měst se SUMP (na webu ELTIS); hodnocení kvality SUMPů – ocenění nejlepších měst
„SUMP Awards“
» Podpora měst při zavádění čistých autobusů (finanční nástroje)
» Umožnění lepšího financování infrastruktury pro cyklodopravu (návrh EU metodiky)
» Podpora změny dopravního chování směrem k udržitelnosti (analýza případových studií)
» Analýza zkušeností vybraných měst se zaváděním moderních způsobů mobility (mobilita jako
služba, sdílená mobilita)
» Návrh na vytvoření evropského rámce pro finanční podporu inovací v oblasti městské mobility
(EU fondy, finance dostupné od privátní sféry, přímo řízené programy jako H 2020): hlavním
cílem dokumentu lobbing za zájmy měst v Bruselu / na národní úrovni

Evropská městská iniciativa a OP URBACT III
•

Evropská městská iniciativa (European Urban Initiative – EUI)
» Integrace současných roztříštěných podpor rozvoje měst – např. Urban
Innovative Actions či právě Městskou agendu pro EU
» Bude spojovat procesy přenosu znalostí, zkušeností a inovativních
přístupů a podporovat integraci programů
» Dohoda na zachování role kapitalizace v budoucím OP URBACT

•

OP URBACT III
»
»
»
»

Potvrzeno pokračování OP URBACT IV v PO 21–27
K vyjednávání čeká otázka rozpočtu, zaměření a spolupráce s EUI
Probíhají práce na projektech Sítí přenosu a aktivity Sítí měst II
Projekty zapojených českých měst budou představeny na veletrhu URBIS
SMART CITY FAIR 3.–4. 6. 2020 v Brně

Smart Cities
• Začátek realizace projektu ze SRSP „Zavádění systematického přístupu k financování
inteligentních řešení v ČR” – koncepční nastavení podpory SC (včetně financování a zapojení
soukromého sektoru)
• Projekt „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ (města Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n. Labem,
Bílina a Jeseník)
• Nová tematická příloha Metodiky SC – Chytré hospodaření s vodou ve městech
• Spolupráce na běžících výzkumných projektech (Smart indikátory – COMPASS, Behaviorální
ekonomie a SC – UTB Zlín) a zadání nových (jednáme o analýze dobré praxe
a přípravě metodiky pro odpovědné zadávání veřejných zakázek a hodnocení kvality
u projektů SC)
• Regionální konference s prezentací dobré praxe „smart řešení“ na úrovni krajů „Smart Region
Tour“ (březen-duben) – ve spolupráci se SCII
• Pracovní skupina pro SC – další jednání přelom března-dubna
• Příprava a organizace setkání se zástupci krajů na veletrhu URBIS 2020 (3. – 5. 6. 2020)
• Aktuální informace na: www.smartcities.mmr.cz

Konference V4+2: workshop ITI
• 8. 4. 2020
• Interaktivní workshop za účasti zástupců zemí V4+2
(Rakousko a Německo)
• Témata: využití nástroje ITI (dosavadní zkušenosti, výzvy
do budoucna) + metropolitní regiony a spolupráce

Příprava budoucího programového období –
urbánní integrované nástroje
Zbyněk Šimánek

Novela zákona č. 248/2000 Sb.
• Návrh prošel pracovními komisemi LRV
• Předpoklad projednání vládou ČR 03/2020
• Změna úpravy ustanovení §17 - pro PO 2014 až 2020 v letech
2021-2023 nebude součástí přechodných ustanovení

Příprava MPIN 2
• V pokročilé fázi se nachází metodická úprava CLLD a technického řešení
(společného ITI a CLLD)
• Metodická úprava ITI bude odvislá od stavu projednání met. stanoviska
k MPIN č. 14 - ITI
• V 1. verzi metodiky nebudou upraveny veškeré oblasti (bez
monitorování, evaluací apod.)
• Předpokládaný harmonogram schválení v létě 2020
• K budoucí diskuzi – integrovanost a její dosažení, int. projekty

Různé
Marie Zezůlková

Shrnutí závěrů
Marie Zezůlková

Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

Další program
Doprovodný program (od 17:15)
Prohlídka kláštera
Prohlídka pivovaru Opat
Společná večeře
19:00 – 22:00

Další program – Plenární zasedání (27. 2. 2020)
Registrace
9:00 – 9:30
Plenární zasedání
9:30 – 14:00
Oběd

14:00 – 15:30

