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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
o současném stavu přípravy města Plzně na čerpání finančních prostředků EU v programovém
období 2014 – 2020 projektu

Stav přípravy programového období Evropské unie (dále jen EU) v rámci ČR je velmi
problematický. Přestože nové programové období EU začíná 1.1.2014, tedy cca za tři měsíce
můžeme konstatovat, že nemáme na žádné úrovni schváleny, ale ani zpracovány, programové
a prováděcí dokumenty, které jsou nezbytné pro organizační řízení a čerpání finančních
prostředků EU.
Město Plzeň má zpracován Program rozvoje města Plzně a další strategické
dokumenty (např. Strategie Plzeň 2014 +), které mohou sloužit k identifikaci potřeb města
v budoucnosti. Při přípravě strategických dokumentů pro potřeby kohezní politiky je nutné
respektovat jak metodická ustanovení přímo obsažená v nařízení Evropské komise (dále jen
EK), tak doporučení EK a v českém kontextu pak Metodiku přípravy veřejných strategií.
Uvedená doporučení se týkají jak tvorby operačních programů, tak dokumentů, které se k nim
budou vázat a které z nich budou vycházet. Základní dosud schválenou strategií je strategie
2020. Strategie Evropa 2020 (dále jen Strategie) vznikla jako reakce na hospodářskou krizi,
která zasáhla ekonomiku celé Evropské unie. Ze Strategie vyplývá, že je Evropa schopna
dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a nalézt způsob, jak
vytvořit nová pracovní místa a společnostem ukázat směr, kterým se mají ubírat. Těchto cílů
je v dokumentu dosahováno především cestou tzv. měkkých investic do lidského kapitálu. To
je v konfliktu ke zjištěnému stavu urbánního potenciálu a potřeb měst v České republice,
neboť bez fungující infrastruktury, konkrétně dopravního a komunikačního napojení,
infrastruktury životního prostředí a odpovídajícího zásobování energiemi nelze prakticky
realizovat cíle v duchu Strategie.
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Město Plzeň se rozhodlo aktivně se zapojit do tvorby a přípravy dalšího programového
období právě při přípravě integrovaných přístupů a investic. V této činnosti se může opírat o
zkušenosti ze stávajícího programového období a především z realizace integrovaných plánů
rozvoje.
Integrované územní investice (dále jen ITI) jsou nástrojem k integrované realizaci
územních strategií. Nejedná se o operaci, ani o dílčí prioritu některého Operačního programu
(OP). ITI umožňují členským státům naplňovat cíle OP komplexně a slučovat finanční zdroje
z několika prioritních os jednoho nebo více OP, aby byla zajištěna realizace integrované
strategie na daném území. Tento nástroj má primárně zajistit členským státům vyšší flexibilitu
při přípravě OP a umožnit efektivní realizaci integrovaných opatření prostřednictvím
zjednodušeného financování
Zatím nejaktuálnějším dokumentem Evropské komise (EK), který se věnuje nastavení
ITI v příštím programovacím období, je „Draft Guidance Fiche“ z 27. února 2013. Tento
materiál definuje ITI jako nástroj územního rozvoje, který umožňuje implementaci územní
strategie integrovaným způsobem získáním fondů z přinejmenším dvou prioritních os
stejného nebo odlišného programu. Jako klíčové prvky ITI jsou pak určeny tyto:


Vymezené území s integrovanou (tj. více-sektorovou a komplexní) územní
rozvojovou strategií, která bude sloužit jako základ pro implementaci ITI.



Úprava, která je založena na kombinaci fondů z alespoň dvou prioritních os
nebo programů, která zajistí, že tyto prostředky jsou využity integrovaným
způsobem

Návrh řídicí struktury ITI





Na základě metodiky ITI nechají nositelé ITI vypracovat strategické dokumenty
(strategie Metropolitních oblastí(MO)), tzn.vznikne 6 strategií ( je schváleno 6
metropolitních oblastí), ve kterých budou vymezeny předem dané oblasti (témata,
priority, indikátory, zúčastněné subjekty, výše alokace, atd.). Předpokládá se, že
strategie na úrovni měst bude schválena memorandem s partnery.
Nositelem ITI bude u monocentrických aglomerací jádro, u vícejádrových se zvolí
nositel na základě dohody.
MMR vyhlásí pro nositele ITI výzvu k předložení strategií MO. Strategie schvaluje
konsorcium hodnotitelů (zástupci MMR, ŘO, partneři). Nositelé ITI posléze podepíší
memoranda s ŘO OP, v nichž jsou vymezené prostředky pro ITI. Součástí memoranda
budou stanovena práva a povinnosti smluvních stran a vymezené prostředky na ITI.
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ŘO OP (OP PIK, OP D, OP ŽP, OP VVV, OP Z) rezervují příslušnou část alokace na
ITI. To znamená, že ITI bude mít rezervován objem finančních prostředků pro vlastní
naplnění strategie.
Řídicí strukturu ITI (v jednotlivých MO) bude tvořit Řídicí skupina (výbor). Do
tohoto orgánu budou přizváni další relevantní subjekty v území na principu partnerství
jako např. univerzity, svazky obcí atd. Řídicí skupina bude mít rozhodující slovo při
výběru projektů. Úkolem Řídicí skupiny bude nejen schvalování strategie/projektů, ale
také kontrola plnění strategie a monitoring. Řídicí skupina by mohla mít 2 podvýbory:
řídicí a výkonný (monitorování, partnerství). Řídicí skupina by plnila funkci
„Projektové kanceláře ITI“. Na fungování řídicí skupiny by mohly být využity
prostředky z OP Technická pomoc.
Meziresortní (nadresortní) skupina, schválená vládou a koordinovaná MMR bude
hodnotit projekty, které schválila řídicí skupina, zdali projekt splňuje podmínky k jeho
zařazení do příslušného OP v rámci vyčleněných prostředků na ITI.
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Schéma návrhu řídicí struktury ITI
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V těchto dnech se finalizují návrhy prvních programových dokumentů pro příští
programové období EU. Zástupci MP se některých těchto jednání zúčastňují (např.
prostřednictvím SMO). Lze bohužel konstatovat, že příprava příštího programového období
nabírá významné zpoždění, které lze odhadnout min. na jeden rok.

Zprávu předkládá:

Ing. Erich Beneš

ředitel ÚKEP MP

Zprávu zpracoval dne:

Ing. Erich Beneš

ředitel ÚKEP MP

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Erich Beneš

ředitel ÚKEP MP

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Martin Baxa

primátor

V Plzni dne 30. 9. 2013
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