Příprava Libereckého kraje na období 2014 – 2020
Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky
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Nové plánovací období 2014 - 2020
• Evropské fondy v období 2014 – 20120 jedním ze základních
finančních nástrojů podpory socioekonomického rozvoje ČR
• Příprava nového plánovacího období 2014 – 2020 důležitá, zahájena
na úrovni EU 2010, národní, krajské
• Provázanost všech úrovní, správně zacílit finanční podporu, připravit
podklady pro vyjednávání s EK

Národní úroveň
Garantem na národní úrovni MMR, kraje zapojeny do
spolupráce:
• průběžná informovanost o vznikajících dokumentech,
metodikách, pracovní setkávání krajů a MMR, připomínky
a stanoviska od krajů
• příprava podkladů za kraj - definice hlavních krajských
problémů a témat, návrh hlavních priorit kraje a jejich
zdůvodnění, zacílení podpory na důležitá témata, ne
široký tematický záběr
• spolupráce v rámci Asociace krajů ČR, NUTS II SV,
členství v pracovních skupinách MMR
• dobrá spolupráce a komunikace mezi kraji navzájem

Národní úroveň-východiska
Dohoda o partnerství
• 26.8. 2014 EK definitivně schválila finální verzi (3 roky)
• strategický dokument členského státu, vychází z analýzy
současné sociální a ekonomické situace, ekonomických
trendů a potřeb České republiky, zastřešuje OP
• stanovuje priority a opatření pro financování v letech 2014–
2020 a aby zároveň naplňovaly společné cíle EU
• efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních
fondů-Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS),
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Národní úroveň-východiska
Operační programy
(byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012, schváleno 20 OP)

• Probíhají projednávání příslušných resortů s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními
a také se zástupci NNO
• Vypořádání připomínek EK
• První OP schválené v 1.Q 2015, první výzvy červen-září
2015
• 22 mld. eur = 520 mld. Kč
• LK se může přímo týkat 9 OP:

Národní úroveň-východiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
OP Zaměstnanost (MPSV)
OP Doprava
OP Životní prostředí (MŽP)
Integrovaný regionální operační program (MMR)
Program rozvoje venkova (Mze)
OP Přeshraniční spolupráce (MMR) – 2x
OP Technická pomoc

Národní úroveň-východiska
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

(schválena 15. 5.

2013 byla usnesením vlády ČR č. 344)

•
•
•
•
•

Základní strategický dokument pro rozvoj regionů v ČR
Propojuje odvětvový a územní pohled na ČR
Analýza, SWOT, návrhová a implementační část
Systém cílů, priorit, opatření
Akční plán SRR ČR– jeho plnění prostřednictvím
Regionálních akčních plánů jednotlivých krajů ČR

Národní úroveň-východiska
STRUKTURA STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR
2014–2020

Dlouhodobá vize
regionálního rozvoje ČR

Růstový cíl
Prioritní oblast
Regionální
konkurenceschopnost
P. 1 Rozvoj
urbanizovaných
oblastí
(5 opatření)
P. 2 Rozvoj klíčové
infrastruktury
nadregionálního
významu
(2 opatření)

Cíle SRR ČR 2014–2020

Vyrovnávací cíl

Preventivní cíl

Institucionální cíl
cíl

Prioritní oblast
Územní
soudržnost

Prioritní oblast
Environmentální
udržitelnost

Prioritní oblast
Veřejná správa a
spolupráce

P. 3 Zkvalitnění
sociálního prostředí
urbanizovaných
oblastí
(3+1 opatření)

P. 6 Obnova a
využívání
krajinného
potenciálu
v regionech
(4 opatření)

P. 8 Zkvalitnění
institucionálního
rámce pro rozvoj
regionů
(3 opatření)

P. 4 Vyvážený
rozvoj
stabilizovaných
území
(2 opatření)
P. 5 Oživení
periferních území
(3 opatření)

P. 7 Prevence
vzniku přírodních
pohrom a řešení
jejich dopadů
(3 opatření)

P. 9 Podpora
spolupráce na
místní a regionální
úrovni
(2 opatření)

Národní úroveň-východiska
Novinka - Územní dimenze
• Jsou regiony se specifickými problémy a potřebami
• Možnost koncentrovat podporu do specifických území se
specifickými potřebami (např. soc. znevýhodněné oblasti,
hospodářsky problémové regiony, venkov, …)
• Přínos: řešení regionálních rozdílů v ekonomické a sociální
situaci oblasti, zvýšení konkurenceschopnosti regionů,
efektivní využití finančních prostředků

Strategie reg. rozvoje ČR 2014-2020

Strategie reg. rozvoje ČR 2014-2020

Národní úroveň-východiska
Národní dokument pro územní dimenzi
(schválený usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014)

• Definuje určité typy (kategorie) území či funkčních celků, ve
kterých je vhodné řešit daný problém zacílenou podporou
z ESI fondů
• 10 typů území:

Národní úroveň-východiska
Územní dimenze

Typ území

Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování

Sociálně vyloučené lokality

Územní dimenze pro řešení problémů
v oblasti trhu práce a podnikání

Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry
Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost
Územní dimenze zaměřená na oblast
životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a
jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj venkova

Jinak vymezená územní dimenze

Hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností

Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti sociální a vzdělávací sféry
Dopravní linie a koridory

Specifická území v rámci životního prostředí
Rozvojová a urbánní území
Území pokryté MAS

Ostatní specifická území

Národní úroveň-východiska
Relevantní OP budou mít vybrané specifické cíle pro územní dimenzi,
např. územní dimenze pro rozvoj venkova metodou CLLD:
• IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu
• OPZ IP 2.3 (SC 1) Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
• OPŽP 4.2 Posílit biodiverzitu
• PRV 19. Podpora místního rozvoje LEADER

Národní úroveň-východiska
Novinka - Integrované přístupy
• Zvláštní nástroj pro uplatnění územní dimenze
• Podpora integrovaných projektů, které budou vzájemně
provázány věcně, územně, časově
• Přínosem bude synergie, zvýšení účinku finančních
prostředků a jejich efektivní využití napříč fondy ESIF
• Základem bude kvalitní strategie podporovaného území

Národní úroveň-východiska
Území pro využití integrovaných nástrojů
1. Integrované územní investice (ITI)
• Hlavní póly rozvoje ČR (největší aglomerace nad 300 tis.
obyv):
• Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-Chomutovská,
Olomoucká, Hradecko-Pardubická aglomerace

Národní úroveň-východiska
2. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
• Regionální póly rozvoje s přirozeným zázemím:
• České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec
n.N., Mladá Boleslav, Zlín
3. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
• Místní rozvoj vedený místními akčními skupinami
• Realizace ve venkovském prostoru
• Využití místního potenciálu a řešit místní potřeby

Národní úroveň-východiska
Metodický pokyn pro integrované nástroje
(schválený usnesením vlády č. 682 ze dne 27. srpna 2014)

• Podrobné pokyny pro jednotlivé integrované nástroje
• Příprava integrovaných strategií
• Hodnocení a schvalování integrovaných strategií
• Koordinace integrovaných nástrojů v území, aktéři v území
V LK konkrétně:
• Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec n.N.
• Komunitně vedený místní rozvoj pro MAS v LK

Národní úroveň-východiska
Územní dimenze bude realizována 2 způsoby:
1. Projekty v rámci specifických výzev vyhlašovaných pro
daný specifický cíl OP zacílené na specifické typy území
2. Integrovanými projekty prostřednictvím integrovaných
nástrojů:
• Integrované územní investice – ITI – národní póly rozvoje
• Integrované plány rozvoje území–IPRÚ-reg. póly rozvoje
• Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD – území MAS,
předpokládá se především IROP, PRV, OPŽP, OPZ

Národní úroveň-východiska
Navrhované alokace jednotlivých OP- jedná se o velmi předběžné
alokace o jejichž výši se aktuálně vyjednává s řídícími orgány OP
Územní dimenze řešená prostřednictvím:
Projektů v rámci specifických výzev

Odhad alokace

% celkové alokace

105 mld. Kč*

16,3

ITI

65 mld. Kč*

10,1

IPRÚ

10 mld. Kč*

1,6

CLLD

20 mld. Kč*

3,1

min. 200 mld. Kč*

31,1

Územní dimenze celkem

Krajská úroveň – dokumenty
Aktualizace základní strategických dokumentů LK
1. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020
• Schválena 2006, aktualizována 2012, www.kraj-lbc.cz
•
•
•
•
•
•

2. Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020
Schválen 23.9.2014 usnesením č. 359/14/ZK, www.kraj-lbc.cz/prlk
Systém cílů, opatření a aktivit (včetně rozvoje venkova)
Obecný rámec pro připravované záměry a projekty
Soulad záměrů a projektů
Tisky, překlady CD, distribuce do území

Krajská úroveň – dokumenty
Vazba základních strategických dokumentů kraje
Vize

Cíle

Strategie
rozvoje
kraje

Opatření

Aktivity

Program
rozvoje
kraje

Projekty

Akční plán

Krajská úroveň - dokumenty
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS3)
• Strategický dokument zabývající se podmínkami a
potřebami v oblasti výzkumného, vývojového a inovačního
potenciálu Libereckého kraje
• Garantem zpracování na národní úrovni je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
• Garantem zpracování, přípravy a implementace strategie
na krajské úrovni je S3 manažer
• schválena dne 24. 06. 2014 usnesením č. 243/14/ZK
• Zveřejněna www.kraj-lbc.cz

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Regionální stálá konference - RSK
• Platforma pro koordinaci a přípravu územní dimenze v kraji,
princip partnerství, schválený statut a jednací řád
• Složena ze zástupců regionálních, místních orgánů veřejné
správy, hospodářských a sociálních partnerů v území a
subjektů zastřešujících občanskou společnost
• Příprava Regionálního akčního plánu (RAP), plnění SRR ČR
• Věcné a územní zacílení výzev, komunikace s NSK-zástupce
• Komunikace v regionu, sleduje a podporuje absorbční kapacitu
• www.kraj-lbc.cz, odkaz „období 2014-2020“

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Složení RSK dle statutu
Členská instituce RSK
Zástupci kraje
Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ (SMO ČR)
Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo
nositele ITI/IPRÚ)
Zástupce malých měst
Zástupce za venkov - SMS ČR
Zástupce za venkov - SPOV
Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3
manažer)
Zástupce krajské sítě MAS
Zástupce krajské hospodářské komory
Zástupce nestátních neziskových organizací
Zástupce akademického sektoru
Zástupce Agentury pro sociální začleňování
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
Vlastní výběr dle potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený)

Počet členů s hlasovacím právem
5
1
1/2/3 (podle populační velikosti kraje)

1/2/3 (podle populační velikosti kraje)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+ Zástupce MMR a subjektu pro implementaci IROP v roli stálého hosta bez hlasovacího práva (ÚRR)

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Schéma systému stálých konferencí

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Aktuální stav RSK v LK
• Probíhají nominace členů dle statutu
• Ustavující zasedání 12.11. 2014, 12.00 hod KÚ LK
• Nejasnosti průběžně řešeny mna metodických schůzkách s
MMR
• Sekretariát RSK – odbor regionálního rozvoje KÚLK
• Kraje Královéhradecký, Olomoucký a Vysočina už RSK
proběhla

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Regionální akční plán – RAP
• Základní nástroj provazující aktivity realizované v rámci
územní dimenze OP a PRV s ostatními aktivitami
jednotlivých aktérů na území kraje
• Souhrn záměrů a projektů realizovaných z ESIF, národních
krajských a ostatních zdrojů
• Podklad pro odhad absorpční kapacity území kraje
• Cílem podklad pro správné nasměrování výzev
• Vazba na SRR ČR – musí naplňovat její cíle
• Vazba na SC jednotlivých OP a PRV
• Aktualizace 2 roky

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Příloha KAP
• Tabulka projektů za MAS LK
• Tabulka IPRÚ Liberec - Jablonec n.N.
• KAP-Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (střední a
odborné vzdělávání) – zatím nejisté, řeší MŠMT
• MAP-Místní akční plány vzdělávání (předškolní a školní
vzdělávání – zatím nejisté, řeší MŠMT
• ?

Krajská úroveň - nové úkoly pro kraj
Aktuální stav RAP v LK
• Sběr projektů na území LK pro první verzi RAP do
30.10.2014
• Osloveny stejné subjekty jako u PRLK 2014-2020
• Počítá se s průběžnou aktualizací databáze projektů
• Příloha za MAS LK ?
• Příloha za IPRÚ Liberec-Jablonec n.N.?
• První verze RAP nezávazné, předání na MMR 30.11.2014

Schéma realizace území dimenze OP
Národní stálá
konference

Dohoda o partnerství

Programy – Operační programy, PRV
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Realizace RAP - nástroje:
Realizace územní dimenze OP
Implementace integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ,
CLLD
Projekty v rámci specifických výzev
Dotační programy kraje,
Aktivity regionálních partnerů…
Národní

Regionální stálá konference
Kraj
Územní partneři

Monitorování
a evaluace naplňování
územní dimenze

Akční plán realizace SRR 2014-2020

Regionální akční plán
kraje…

Regionální akční plán
kraje…

Regionální akční plán
kraje…

Regionální akční
plán kraje…

Regionální akční plán kraje…

Financování:
Finanční prostředky EU potřeby regionu v rámci
realizace územní dimenze
OP
Regionální – zdroje krajů a
územních partnerů
Národní
Jiné

Regionální akční plán
kraje…

Regionální akční plán kraje
(RAP)…

Regionální akční plán kraje

Regionální akční plán kraje…
Regionální akční plán kraje…
Regionální akční plán kraje…

Děkuji za pozornost
RNDr. Ivana Pecháčková
Odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů KÚ LK
Tel.: 485 226 572
E-mail: ivana.pechackova@kraj-lbc.cz

