
4. zasedání
29. dubna 2016, Praha



Program zasedání Komory ITI a IPRÚ
Čas Bod programu

10:00 – 10:30

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy 
integrovaných strategií ITI a IPRÚ

• Představení projektu MEDUIN II
• Urbánní agenda EU 
• Implementace integrovaných nástrojů na úrovni nositele a 

zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI – aktuální stav

Mgr. František Kubeš, MMR– ORP

10:30 – 11:15
Vstupy nositelů ITI

Představení integrovaných strategií ITI

11:15 – 12:00
Vstupy nositelů IPRÚ

Představení integrovaných strategií IPRÚ



Program zasedání Komory ITI a IPRÚ

Čas Bod programu

12:00 – 12:45

Vstupy ŘO

• Aktuální stav IROP, OP D, OP PIK, OP VVV, OP Z, OP ŽP, OP PPR
• Projekt OP TP
• Připravenost ISKP a CSSF na implementaci integrovaných nástrojů

Zástupci ŘO a MMR 

12:45 – 13:00

Různé
Shrnutí závěrů Komory ITI a IPRÚ

Mgr. František Kubeš, MMR– ORP



Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy 
integrovaných strategií ITI a IPRÚ

František Kubeš



Představení projektu MEDUIN II

Realizace: 04/2016 – 09/2018

Klíčové aktivity: 

hodnocení integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD

průběžná konzultace věcného obsahu projektových záměrů schválených 

ISg + expertní tematické konzultace s ŘO (včetně právních aspektů)

4 tematičtí experti (doprava, sociální oblast, životní prostředí a 

vzdělávání)

workshopy ITI/IPRÚ 

2 setkání/rok (2016, 2017, 2018)

termíny v roce  2016 – červenec/srpen, říjen/listopad



Představení projektu MEDUIN II

Klíčové aktivity: 

analytický výstup expertů – podklad pro monitoring a evaluaci realizace 

integrovaných strategií

vyhodnotit úspěšnost implementace územní dimenze (v rámci mid-term 

evaluace)

vytvoření struktury a vzoru zprávy o pokroku integrovaných nástrojů pro 

nositele ISg

webová prezentace integrovaných nástrojů – vazba na již vytvořenou 

mikrostránku k CLLD



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU)

• Aktivita nizozemského PRES - má být potvrzena ministry podpisem tzv. 

Amsterodamského paktu (AP) na neformálním jednání ministrů dne 30. 

května 2016 v Amsterodamu a stvrzena schválením závěrů Rady pro 

obecné záležitosti dne 21. června 2016. 

• Praktickým aspektem jsou tzv. partnerství - tvořena zástupci měst a 

jejich asociací na evropské úrovni, zástupci institucí EU, členských 

států a dalších expertů. K jednotlivým oblastem (regulace – financování 

– znalosti) vznikne akční plán aktivit, kterému se budou v nadcházejících 

letech (2-3) věnovat. 

• Témata partnerství jsou definována v AP; první 4 pilotní partnerství již 

existují a začala fungovat v prvních měsících roku 2016 - dostupné 

bydlení (koordinátor Slovensko), chudoba ve městech (koordinátor 

Belgie a Francie), kvalita ovzduší (koordinátor Nizozemí) a migrace 

(koordinátor Nizozemí a DG home).



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU)

• Prozatím piloty řídí a také financuje nizozemské PRES; do budoucna je 

třeba otázku financování partnerství vyřešit. Navrhuje se, aby EK hledala 

možnosti financování partnerství z technické pomoci DG REGIO, a to 

od 1. ledna 2017.

• Řízením EMA má být pověřena Skupina pro EMA (European Urban 

Agenda Group). Složení a pravomoci této skupiny jsou stále předmětem 

diskuze. 



Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU)

• I do budoucna se dá očekávat, že EK bude výstupům a návrhům 

vzešlým z partnerství věnovat detailní pozornost, bude dle nich 

směřovat své finanční nástroje pro podporu měst a pravděpodobně 

využije i návrhy, které z partnerství vzejdou, pro úpravu EU legislativy. 

• Je nutné, aby se česká města zapojila. MMR je připraveno metodicky 

pomoci. 

• Pokud by se česká města nemohla nebo nechtěla zúčastnit pilotních 

partnerství, je možné se zúčastnit, případně přímo řídit některá z dalších

navržených partnerství.

• Veškeré informace k partnerstvím jsou na webu www.urbanagenda.nl.

http://www.urbanagenda.nl/


Implementace integrovaných nástrojů na úrovni 
nositele a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI –
aktuální stav

• IROP – podoba VPS odsouhlasena, dochází k uzavírání smluv (Brno -

březen 2016); za MMR pověřen podpisem ředitel OŘOP 

• OP VVV – převezme s omezenými odchylkami VPS IROP, odlišná 

podoba znění zej. v čl. IV „Práva a povinnosti ZS“ 

• OP PIK – textace VPS není uzavřena, s EK bude upřesněna podoba 

implementace u některých kroků  (jednání z EK proběhne 13. 5. 2016)

• OP PPR – VPS se uzavírat nebude, povinnost zřízení ZS ITI byla 

Evropskou komisí zrušena

Finálnímu podpisu na úrovni měst obvykle předchází schválení 

zastupitelstvem (radou) města.



ZS (ITI) bude plnit mj. úkoly:

• Zajišťovat kontakt se žadateli o podporu

• Provádět kontrolu FN + P 

• Provádět věcné hodnocení

• Vydávat závazné stanovisko dle par. 18 odst. 15 z. o podpoře reg. 

rozvoje

• Vyjadřovat se k podstatným změnám v int. projektech  

Veřejnoprávní smlouva - IROP



Vstupy nositelů ITI



Vstupy nositelů IPRÚ 



Vstupy ŘO

Aktuální stav IROP, OP D, OP PIK, OP VVV, OP Z, OP ŽP, OP PPR
Projekt OP TP

Připravenost ISKP a CSSF na implementaci integrovaných nástrojů

zástupci ŘO a MMR 



Různé

Shrnutí závěrů Komory ITI a IPRÚ

František Kubeš



Návrh usnesení



Usnesení NSK č. 08/2016

Národní stálá konference bere na vědomí

informace o projektu MEDUIN II

a doporučuje 

ŘO spolupracovat s experty v rámci tematických konzultací

Usnesení NSK č. 09/2016

Národní stálá konference bere na vědomí

informace o integrovaných strategiích ITI a IPRÚ



Usnesení NSK č. 10/2016

Národní stálá konference bere na vědomí

informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů na úrovni 

nositele a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně informací od ŘO

Usnesení NSK č. 11/2016

Národní stálá konference doporučuje ŘO a městům nadále spolupracovat při

přípravě prvních výzev pro integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na

přípravě hodnotících kritérií výzev ZS ITI



Usnesení NSK č. 12/2016

Národní stálá konference bere na vědomí i

informace o EU Urban Agenda (Urban Agenda for the EU)

a doporučuje 

zapojení měst do jednotlivých partnerství


