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Program zasedání NSK

Čas Bod programu

10:00 – 10:15 Zahájení a představení cílů 1. zasedání Národní stálé konference

10:15 – 10:45 Statut a Jednací řád Národní stálé konference 

10:45 – 11:15 Informace k aktuálnímu stavu přípravy programů a harmonogramu výzev 

11:15 – 11:45 Přestávka

11:45 – 12:15 Aktuální stav přípravy Regionálních akčních plánů a možnosti jejich využití

12:15 – 12:45 Aktuální stav přípravy Integrovaných nástrojů

12:45 – 13:15 Diskuze 

13:15 – 13:30 Další postup k uplatnění územní dimenze a promítnutí do ESI fondů, závěr



Statut a Jednací řád 

Národní stálé konference

1. zasedání NSK
23. ledna 2015, Praha



• pozici a roli NSK v systému koordinace územní 
dimenze

• složení NSK

• způsob rozhodování

• roli předsedy, místopředsedy a sekretariátu 

• práva a povinnosti členů 

Statut NSK vymezuje:



• minimální četnost zasedání NSK 

• způsob svolávání zasedání a jeho průběh

• účast na zasedání 

• změna nominace člena/náhradníka

• zápisy ze zasedání

Jednací řád NSK vymezuje:



Návrhy na aktualizaci

• odstranění nesouladu v termínech (platí údaje z JŘ NSK)

• zpřesnění členství věcných gestorů prioritních os OP – týká se pouze 
těch, kteří nejsou řídicími orgány

• nominování náhradníků stálých hostů

• rozdělení Komory integrovaných nástrojů na:

• Komora ITI a IPRÚ

• Komora CLLD

• možnost písemného vyjádření k projednávaným bodům/podkladům 
do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po zasedání NSK



Další návrhy na aktualizaci

Návrhy na zpřesnění Statutu a Jednacího řádu NSK prosím
zasílejte elektronicky

• termín: pátek 30. ledna 2015

• na emailovou adresu: iveta.batalova@mmr.cz

mailto:iveta.batalova@mmr.cz


Diskuze k činnosti NSK



Informace k harmonogramu výzev 

JUDr. Olga Letáčková
náměstkyně pro Národní orgán pro koordinaci
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Regionální akční plány 

SRR 2014-2020

1. zasedání NSK
23. ledna 2015, Praha



Regionální akční plán (RAP)

1/ Nástroj pro řízení regionální politiky ČR 

• s přímou vazbou na využití ESI fondů v regionech 

• vznikající na partnerském principu

• iniciace přípravy projektů z území



Územní dimenze ESI fondů



Regionální akční plán (RAP)

2/ Nástroj naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

• Vazba na strategie rozvoje jednotlivých krajů a další sektorové strategie 

• Věcný základ pro činnost RSK

• Zhodnocení absorpční kapacity a sledování souladu rozvojových priorit 
regionů a intervenčních oblastí ESI fondů

• Zahrnuta také informace za integrované nástroje ve struktuře RAP

• Podněty ke zpřesnění SRR



Sekretariát NSK sleduje harmonogram výzev OP

ŘO na dalším zasedání NSK informuje o zohlednění/nezohlednění doporučení NSK  

ŘO OP projedná  s MMR doporučení NSK k zacílení výzev

Sekretariát NSK předloží projednané návrhy Řídícím orgánům OP

NSK projedná návrhy na zacílení výzev

Sekretariát NSK zkompletuje návrhy RSK dle OP

RSK navrhne věcné a územní zacílení výzev

NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního zacílení výzev

Zacílení výzev



• Instrukce pro tvorbu RAP + upřesňující informace

• Metodická setkání se zástupci RSK (3 kola setkání v regionech) 

• Prosinec 2014 – zpracování pracovních verzí RAP

• MMR - ORP – analýza vytvořených RAP ve vztahu k AP SRR 
a ESI fondům

• Zpětná vazba pro RSK v únoru 2015

Aktuální stav přípravy RAP



RAP – příklad naplnění AP SRR

• Formulace aktivit RAP a jejich průmět do programů ESI fondů 
a také SRR 

• Předpokládaná finanční náročnost aktivit

• Odhadovaný časový rámec

• Identifikace nositelů klíčových projektů

• Plánované výsledky dle NČI, případně dle vlastních 
„rozvojových“ indikátorů
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• Důraz na územní dimenzi zejména v IROP, OPŽP a OPVVV

• Identifikována výrazná územní dimenze pro rozvoj měst a jejich 
zázemí, sociální a vzdělávací oblast, životní prostředí a dopravní 
dostupnost

• Rámcová identifikace absorpční kapacity regionů pro čerpání ve 
specifických cílech vybraných OP do roku 2016

• Prokazatelný partnerský přístup při tvorbě RAP

• Identifikované průměty mezi integrovanými nástroji a mezi 
integrovanými nástroji a územní dimenzí

Syntéza – obecné závěry 



Dosavadní zkušenosti zástupce 

Regionální stálé konference



Diskuze k přípravě Regionálních 
akčních plánů



Integrované nástroje 

1. zasedání NSK
23. ledna 2015, Praha



1. Integrované územní investice (ITI) 

2. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

3. Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD)

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

 Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) 

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

Integrované nástroje – naplnění územní dimenze ESIF
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Příležitosti spojené s využitím IN

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

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

• Synergické efekty veřejných peněz

• Posílení principů partnerství a víceúrovňové správy 



Posílení principu partnerství

Zapojení klíčových partnerů 
z veřejného, soukromého i 

neziskového sektoru  

Hledání konsenzu – nutná 
dohoda mezi realizátory 

opatření a projektů

Tlak na celkovou kvalitu a 
VÝSLEDKY dílčích projektů 

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

Silná věcná 
koordinace na 

straně nositelů IS



Současné „výzvy“ 

• Integrovaný přístup na programové, strategické i projektové 
úrovni 

• Zasazení do legislativního prostředí 

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

• Stanovení měřitelných výsledků 

• Ukotvení implementace 

• Partnerské dohody v území (sdílené hodnoty i odpovědnosti)

• Dlouhodobá udržitelnost plánování a řízení 



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

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

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

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

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



CLLD

• Probíhá standardizace MAS

• Vznikla odborná pracovní platforma pro CLLD řešící:

• nastavení procesů v MS 2014+

• zpřesnění kritérií hodnocení strategií CLLD

• kritéria výběru projektů



Další postup ze strany MMR 

• Provedení oponentury integrovaných strategií a jejich 
relevance vůči cílům OP 

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

• Průběžná diskuze s EK a ověřování postupu 

• Aktualizace Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů 

• Ukotvení právních aspektů 



Zkušenosti vybraných zástupců

integrovaných nástrojů



Diskuze k podobě integrovaných 
nástrojů 
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Další postup k uplatnění územní dimenze 
a promítnutí do ESI fondů


