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Hlavní zásady

„Jednoduchost je nekonečná dokonalost. 
Dokonalost je nekonečná jednoduchost.” Leonardo 
da Vinci.



Hlavní zásady

• co funguje nerušit; zjednodušit systém

• žádné nové strategie, nenásobit počet aktérů v 
implementaci

• transparentnost, žádná subjektivní kritéria

• prioritizace – užší zaměření = méně 
nespokojených

• nesoutěžit, kde to není nezbytně nutné

• aktualizace a pokračování stávajících IN strategií

• návaznost na ověřené nástroje RAP, KAP za 
předpokladu jejich plné funkčnosti



Hlavní zásady

• Integrované nástroje slouží k naplňování skutečných 
potřeb území. K tomu slouží tvorba strategií/koncepcí 
daného území, do jehož tvorby budou zapojeni 
všichni relevantní aktéři daného území, tedy nejen 
nositelé těchto strategií = PARTNERSTVÍ !!!



Hlavní zásady



Implementační struktura IROP II

• řídící orgán – MMR

• zprostředkující subjekt JEDEN – CRR ČR s 
krajskými pobočkami

• monitorovací výbor IROP II



Možné nástroje pro IROP II

• finanční obálky ve výzvách – věcné či územní

• individuální výzvy

• individuální výzvy s podmínkou RAP - dohoda 
aktérů + dohoda tam, kde jsou i jiné subjekty 
žadateli

• 13 ITI pro městské aglomerace

• CLLD – snaha zjednodušit, důraz na animaci, 
možná úloha krajů



Prioritizace témat
Pracovali jsme se 131 oblastmi intervence



Hlavní závěry z prioritizace témat
• Shoda územních partnerů zejména na následujících tématech:

– oblast ŽP - zvyšování energetické účinnosti; přizpůsobování se změnám
klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám; udržitelné hospodaření s
vodou; udržitelné využívání lokalit Natury 2000

– oblast digitalizace – zkvalitnění vysokokapacitní širokopásmové sítě
– oblast dopravy – rekonstrukce a modernizace silnic, cyklistická infrastruktura
– oblast vzdělávání – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celoživotní
– oblast sociální – sociální infrastruktura
– oblast zdravotnictví – zdravotní infrastruktura, digitalizace ve zdravotní péči
– oblast kultury a cestovního ruchu – podpora veřejných objektů cestovního

ruchu; podpora kulturního dědictví a kulturních služeb; podpora přírodního
dědictví a ekoturistiky; regenerace a bezpečnost veřejných prostranství

– oblast vzdělávací, sociální, zdravotní a zaměstnanosti v ESF – podpora MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ a vzdělávání dospělých; podpora rozvoje digitálních dovedností;
zlepšení přístupu k zaměstnání; podpora dlouhodobě nezaměstnaných;
podpora zaměstnanosti a integrace mladých lidí; podpora sociální ekonomiky a
sociálních podniků; podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým
životem; podpora aktivního a zdravého stárnutí; podpora služeb komunitní a
zdravotní péče; podpora sociální integrace osob ohrožených chudobou nebo
sociálním vyloučením



Hlavní závěry z prioritizace témat

• To, že některá oblast intervence není priorita všech
partnerů neznamená, že v daném tématu neexistují v
konkrétních územích problémy k řešení - tabulka vyjadřuje
průnik priorit jednotlivých partnerů ve zobecňujícím a
zjednodušujícím pohledu

• To, že některá oblast intervence není priorita všech
partnerů neznamená, že dané téma není prioritní pro
některého z partnerů – odlišnosti zájmů jsou přirozené a
vyjadřují zkušenosti jednotlivých partnerů z území

• Problém vztahu prioritních témat územních
partnerů k navrhované tematické koncentraci do
politického cíle 1 a 2 



Děkujeme za pozornost!


