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Východiska

• Neexistence (věcné) strategie EU na 2021+
• Riziko trefování se do vkusu konkrétního desk officera EK
• Proměnlivost názoru EK během vyjednávání
• Návrhy nařízení (obecné nařízení, nařízení k ERDF vč. příloh) (EK)
• Politické cíle a specifické cíle
• Řízení a kontrola
• Integrované nástroje
• Kódy intervencí a monitorovací indikátory
• Připravovaný návrh SRR 2021+ (ORP)
• Typologie území
• Připravovaný návrh NKRR (NOK)
• Tematické zaměření
• Zkušenosti ze SROP, IOP, ROP, IROP…

Návrh legislativního rámce
• Snaha EK o celkové zjednodušení (audity, příjmy z projektu, revize
PD a flexibilita)
• Diskutabilní vyřazení EZFRV (tam pouze min. 5 % pro CLLD)
• Rámec pro územní dimenzi v zásadě nezměněn
• 6 % EFRR pro udržitelný (a nově „integrovaný“) rozvoj měst
• Různé, ale násobně (2x či 3x) zvýšené spolufinancování = tlak na
vlastní zdroje žadatele (i státního rozpočtu)
• Tematická koncentrace 75 % EFRR na první dva politické cíle
• Nesoulad s prioritami prosazovanými (nejen) územními
partnery
• N+2 (tlak na rychlý start čerpání a rychloobrátkové projekty)
• I při existenci ITI, CLLD je umožněn princip jednoho ZS (CRR ČR) s
jednoznačnou odpovědností
• Snížení přídělů na technickou pomoc, animace zachována

Hlavní zásady

• Nezavádět nic, co systém udělá ještě více složitým
• Žádné další nové strategie
• Nenásobit počet aktérů přímo v implementaci
• Transparentnost – žádná subjektivní kritéria
• Prioritizace – široké výzvy znamenají obrovské množství projektů
• Nesoutěžit, kde to není nezbytně nutné
• Integrované nástroje nejsou jedinou možností

Nejčastější mýty

• Multifondovost ESF a ERDF = přínos pro příjemce; nikoliv, dva
projekty podle různých pravidel ve dvou výzvách (vč. podmíněnosti
při krachu jednoho z projektů)
• Řešení - křížové financování
• IN v jednom programu
• PRV z nařízení musí mít 5 % pro CLLD
• Zjednodušené metody vykazování
• U projektů bez veřejné podpory (minimum oblastí)
• Nevyzkoušené v EFRR – nutno s tím zacházet opatrně
• Dlouhé a náročné vyjednávání stanovení hodnot s EK - zpoždění
• Kdo nemá vlastní integrovaný nástroj jako by nebyl / nedosáhne na
peníze

Témata s územní dimenzí – do „IROP II“?
•
•
•
•
•
•
•

Silnice II. a III. třídy
Dopravní obslužnost a mobilita
vs. tematická koncentrace
Cyklostezky
Vzdělávání od MŠ (jeslí?) až po SŠ
Infrastruktura sociálních služeb
Řešení ochrany ŽP v sídlech (např. sídelní zeleň)
Cestovní ruch a památky

Oblasti bez „přímé“ územní dimenze se zásadní rolí regionálních aktérů
• Digitalizace a E-government
• Infrastruktura ve zdravotnictví
• Integrovaný záchranný systém

Implementační struktura
• Řídicí orgán = MMR ČR
• Pracovní týmy k jednotlivým SC
• Zprostředkující subjekt = CRR ČR s krajskými pobočkami
• Monitorovací výbor IROP
• Pracovní týmy pro jednotlivé oblasti – reálná možnost ovlivnit věcnou
podobu výzev

CLLD – teze
CLLD
• Jednoduchá (jednodušší) implementace – jen klíčové role bez nutnosti
zprostředkujícího subjektu
• Snaha o zjednodušení, zakomponování do celkového rozvoje příslušného
území, příp. kraje
• Méně peněz = více koncentrace
• Udržení velikostních limitů
• Územní provázanost využití nástroje se SRR
• Koordinace s národními programy
• Je realizován s ohledem na místní rozvojové potřeby, při definici
rozvojových cílů není rozhodující dostupnost dotací.

Role MAS
•
•
•

•
•
•
•

MAS aktivně vyhledává a využívá vhodné zdroje místního rozvoje, klade důraz
na aktivaci místních rozvojových zdrojů.
MAS je především tvůrcem zdrojů a hodnot.
Je vedena lidmi s adekvátními znalostmi v oblasti strategického plánování
a řízení rozvoje, zahrnuje poskytování odborného poradenství.
Nedílnou a jednou z nejdůležitějších funkcí MAS je sdílení dobré praxe, zavádění
inovativních a chytrých řešení, spolupráce s akademickou sférou.
Aktivizuje komunitní život.
Podporuje skutečně integrovaná řešení problémů venkova, realizuje svoji roli ve
strategické rovině, nikoliv jako pouhý přerozdělovatel peněz (přidaná hodnota!).
Dotace je jednou nikoliv téměř jedinou oblastí práce.

Další kroky
•
•
•
•
•

Diskuze nad počtem a zaměření operačních programů
Diskuze se všemi partnery nad zjednodušením pravidel
Pokud vznikne „IROP II“, pak do začátku roku 2019 ustanovení pracovních skupin
pro jednotlivá témata (včetně integrovaných nástrojů) – spolupráce na úrovni
MMR (SRR, IROP, OPTP, národních dotací), jiných ŘO a územních partnerů
Vyjednávání o konečné podobě nařízení
ROK 2020 musí být posledním rokem přípravy – včetně přípravy územních
integrovaných nástrojů!

Děkuji Vám za pozornost
Zdeněk Semorád
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