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Průběžná komunikace se zástupci sekretariátů RSK 

• Pravidelné porady vždy ca 14 dnů – 3 týdny 

• Aktuální témata: Aktualizace RAP, Zpráva o naplňování RAP 

• V případě zájmu přizváni zástupci řídících orgánů    

Příprava na jednání Národní stálé konference (29.4.) 

Web územní dimenze 

• Zajištění zpětné vazby 

• Aktuální informace 

• Mapy územní dimenze  

Regionální informační servis a mapový server 

• Přechod z CRR na MMR 

• Diskuze o dalším rozvoji 

Aktuální činnost MMR – Odboru regionální politiky  



Zpráva o plnění územní dimenze 

Metodika vyhodnocení SRR 

Příprava „zpřesnění SRR“ (do konce roku 2016) 

Hodnocení integrovaných strategií 

Vyhodnocení výstupů RSK pro účely IROP 

• Mapování absorpční kapacity ve vybraných specifických cílech 

• Mapování bariér čerpání  

• Seznamy plánovaných projektů 

Vytvoření struktury výstupů z MS2014+ pro RSK 

 

Aktuální činnost MMR – Odboru regionální politiky  



• Aktuální stav: 

• Návrh šablony RAP zaslán a představen RSK a řídícím orgánům 

• Finální podoba RAP do konce března 

• Hlavní cíl: zmapovat absorpční kapacitu regionu pro období 2017-

2018 

• Termíny 

• Informace v aktualizovaném RAP platné k 30.6.2016 

• Odevzdání pracovní verze RAP: 31.7.2016 

• Odevzdání finální (a RSK schválené) RAP: 30.9.2016 

• Využití RAP 

•  podklad pro řídící orgány  

•  podklad pro přípravu AP SRR 2017-2018 

Aktualizace Regionálního akčního plánu 



• Struktura zprávy: 

• Vyhodnocení míry naplňování RAP do roku 2016 ve vazbě na 

data z MS2014+ (datová část + textová část) 

• Hodnocení nastavení implementace územní dimenze 

•Termíny 

• Informace ve Zprávě aktuální ke dni: 31.12.2016 

• Předložení Zprávy MMR-ORP: 31.1.2017 

•Využití Zprávy o naplňování RAP 

•  Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2016 

•  Hodnocení nastavení implementace územní dimenze 

•  Monitorovací zpráva AP SRR 2017-2018 

Zpráva o naplňování RAP do roku 2016 



IROP 

• Aktuálně není poptávka po mapování absorpční kapacity (a bariér 

čerpání) v dalších specifických cílech 

• O rozdělení alokace krajům analogicky k SC 1.1 se neuvažuje  

MŠMT 

• Budou definována témata pro mapování ze strany RSK 

• Příprava KAP -  mělo by se jednat o koncepci rozvoje středního školství 

v kraji, nikoliv o koncepci rozvoje krajských středních škol 

MPSV 

• Mapování absorpční kapacity např. v oblastech podpory podnikání, 

sociálního podnikání, podpory tvorby strategických dokumentů obcí a 

krajů  

• Vytipování „bílých míst“ v harmonogramu výzev 

Územní dimenze v OP 1 



OP PIK 

• Poptávka po mapování absorpční kapacity v oblasti podpory 

podnikatelských subjektů v cestovním ruchu (bude potvrzeno a blíže 

specifikováno) 

MZd 

• Mapují prostřednictvím Svazu měst a obcí lokality pro umístění Center 

duševního zdraví a Center prevence zdraví 

MD 

• Řeší spíše dopravní sítě než rozdělení mezi regiony – územní dimenze 

řešena výzvami pro ITI, IPRÚ 

 

Územní dimenze v OP 2 



• ŘO – žádost o spolupráci 

• poskytnutí jména zástupce Asociace krajů (či jiných územních partnerů) 

v programových partnerstvích (PP) spravovaných daným ŘO  

• průběžné poskytování termínů jednání programových partnerství   

 

• MMR-ORP informuje RSK o termínu jednání PP a iniciuje sběr podnětů  

• Prostřednictvím MMR-ORP budou podklady předány zástupci Asociace 

krajů (či jiného územního partnera) na daném jednání, který je za 

všechny RSK na jednání představí 

 

 

Sladění požadavků RSK a potřeb ŘO 
Spolupráce prostřednictvím Programových partnerství 



• Zpracována v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi –  

v souladu s ním bude zpracována vždy v prvním čtvrtletí každého roku 

• Zpráva sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických 

cílů programů ESI fondů u nichž byla identifikována územní dimenze 

Distribuce a využití Zprávy: 

• Bude poskytnuto Národnímu orgánu pro koordinaci, řídícím orgánům, 

Národní stálé konferenci, Regionálním stálým konferencím 

• Slouží jako podklad pro zpracování Zprávy o implementaci Dohody  

o partnerství 

 

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 
Základní informace 



1. Úvod 

2. Systém řízení a implementace územní dimenze 

3. Národní stálá konference  

• Souhrn aktivit v roce 2015 + výhled do roku 2016 

4. Regionální stálé konference a regionální akční plány 

• Souhrn aktivit v roce 2015 + výhled do roku 2016 

5. Integrované nástroje 

• Souhrn aktivit v oblasti integrovaných přístupů v roce 2015 

• Očekávané aktivity v roce 2016 

• Možná rizika související s oblastí integrovaných nástrojů 

6. Soulad výzev s Národním dokumentem k územní dimenzi 

7. Závěr 

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 
Struktura zprávy 



• Národní dokument k územní dimenzi předpokládá využití MS2014+ pro účely 

Zprávy o plnění území dimenze – to pro rok 2015 není relevantní    

• Hodnoceny jsou výzvy (resp. jejich soulad s NDÚD) vyhlášené v roce 2015 

• Jako výzvy, u nichž je zohledněna územní dimenze, považujeme takové 

výzvy, které splňují alespoň jedno z těchto kritérií: 

(1) Výzva je zaměřena výhradně na nějaké území (např. jen pro NUTS II 

Severozápad) 

(2) Ve výzvě je stanoveno rozdělení prostředků mezi územní jednotky (např. 

mezi kraje v IROP 1.1, mezi pobočky Úřadu práce, mezi města v KPSVL) 

(3) V rámci výzvy jsou stanovena kritéria zvýhodňující určitý typ území (např. 

systém bonifikací v OP PIK) 

(4) Územní dimenze vyplývající z tematického zacílení výzvy (např. síť TEN-T) 

 

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 
Analytické nástroje 



• Většina vyhlášených výzev, u nichž NDÚD územní dimenzi předpokládá, ji 

zohledňuje – vyhlášenou alokací teoreticky převyšují alokaci stanovenou  

v NDÚD – jedná se však spíše o potenciál územní dimenze 

• Skutečnou míru naplňování územní dimenze však bude možné posoudit až 

prostřednictvím konkrétních projektů, které doposud nebyly realizovány 

• Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2016 lépe zodpoví na otázku, do 

jaké míry je potenciál územní dimenze naplňován konkrétními projekty 

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 
Závěry 



Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015 
Analýza výzev 



Hlavní účel: zpřesnění způsobu monitorování a vyhodnocení AP SRR 

pro období 2015-2016 a SRR 2014-2020.  

Řešená témata: 

- Stanovení indikátorové soustavy pro AP SRR 2015-2016 

- Rozšíření indikátorové soustavy pro SRR 2014-2020 (sledování 

postavení ČR v evropském kontextu) 

- Nastavení systému monitorování a vyhodnocení AP SRR a SRR --- 

předpoklad vzniku monitorovacích zpráv a evaluace SRR v roce 

2019 

 

 

Metodika vyhodnocení SRR 



• Usnesení Národní stálé konference 

• Cíl: poskytnout aktuální informace a zpětnou vazbu 

 + rozšířit povědomí o územní dimenzi  

• Struktura: 

• Obecné informace o územní dimenzi  

• RSK – krátká charakteristika, kontakt, link 

• ITI a IPRÚ  

• Řídicí orgány – pojetí ÚD, individuální požadavky 

• Aktuality 

• Naplňování územní dimenze 

• Kalendář akcí 

• Mapy územní dimenze 

 

 

www.uzemnidimenze.cz 



Regionální Informační Servis (RIS) 
Volně přístupný systém na www.risy.cz 

• 1700 aktivních stránek systému 

• 1,25 mil. prohlédnutých stránek za rok 2015, návratnost uživatelů 40 % 

• Sběr dat jednotnou metodikou pro celé území 

• Statistické ukazatele v časových řadách 

• 13 subsystémů v jednotné struktuře pro každý kraj (vyjma Prahy)  

• Databáze s více než 81 000 schválenými projekty z peněz EU 

• Jednotné pasporty všech aktuálně dostupných dotačních programů 

    a titulů (nejen z peněz EU, ale i SR, rozpočty krajů apod.) 

• Propojení popisných dat s grafickými – zobrazení nad mapami 

    v aplikaci Mapového serveru 

• Sdružení obcí (MAS, mikroregiony, Euroregiony) 

• Karta „Obce“ – maximální rozsah informací o každé obci 

• Průběžná aktualizace dat 

• Mapy ke stažení (mapy nejen s tematikou EU fondů) 



Mapový Server 
Volně přístupná aplikace na http://mapy.crr.cz 

• 15 projektů s odlišnou tematikou (rozvojové plochy, 

    sdružení obcí, projekty EU aj.) 

• Propojení s popisnými daty RIS 

• V každém projektu široký výběr podkladových dat 

    různých měřítek 

• Využívání i poskytování Webových mapových služeb (WMS) 

• Data administrativního členění ČR i přeshraničí 

• Podporovány 4 prohlížeče (IE, FF, Chrome, Opera) 

• Metadatový systém (METIS)  
 

• Speciální rozhraní pro mobilní zařízení 

    http://mapy.crr.cz/mobile 

• 6 mapových projektů 

• Možnost hledání dle aktuální polohy 

 



Aktualizace RAP 

Spolupráce s řídicími orgány 

Národní dotační tituly 

- Podklady pro vymezení témat včetně odůvodnění 

Prioritizace témat ve vztahu k AP SRR 2017-2018 

Činnost pracovních skupin 

- PS Vzdělávání – KAP/MAP 

Plánované činnosti RSK v roce 2016 



Diskuze, náměty, komentáře..   

Štěpán Nosek 

Pavel Mráček 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

pavel.mracek@mmr.cz 

stepan.nosek@mmr.cz  

http://www.mmr.cz 
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