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I. Strategie na úrovni EU 

 Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU 
 Metodiky pro zpracování strategií na nižších úrovních 

 
 Evropa 2020 
 Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj 
 Územní agenda Evropské unie 2020 
 Tematické strategie 

 Životní prostředí, boj proti terorismu, dopravní systém, 
inovace, vzdělávání, kriminalita atd. 
 

 Hlavní nástroj pro realizaci strategie Evropa 2020 je kohezní 
politika 

 



II. Strategie na národní úrovni 

 Strategie vychází z úrovně EU, ze zákonů i iniciativy 
ministerstev 

 Metodiky pro zpracování strategií na nižších úrovních 
 

 Národní program reforem 
 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
 Strategie regionálního rozvoje ČR 
 Konvergenční program ČR 
 Národní strategický plán rozvoje venkova 
 Další tematické strategie 

 
 K naplnění strategií je využíváno národních zdrojů i zdrojů EU 

 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Využití strategického plánování 
 Vymezení žádaných aktivit 
 Plán pro realizaci aktivit Olomouckého kraje 
 Podklad pro rozhodování vedení 
 Podklad pro přípravu rozpočtu 
 Podklad pro přípravu dotačních titulů 
 Podklad pro komunikaci s orgány na národní a evropské 

úrovni 
 Podklad pro komunikaci na regionální a místní  

 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Samosprávná působnost – pro účely vedení kraje 
 Přenesená působnost – dané zákonem, včetně 

obsahu určeného celostátní vyhláškou 
 

 Zásady zpracování strategií kraje 
 Řídí se interní směrnicí kraje (případně vyhláškou ČR) 
 Připomínkování dotčenými odbory krajského úřadu 
 Zapojeny poradní orgány samosprávy – výbory a komise 
 Princip komunitního plánování – zapojení veřejnosti 
 Důsledné hodnocení vlivu na životní prostředí 

 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje 
 Aktualizováno s novým vedením kraje 
 11 základních kapitol 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje (PRÚOOK) 
 Základní strategický dokument samosprávy daný zákonem 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 Zákonem dané územní plánování 

 Další strategické dokumenty 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje (PRÚOOK) 
 Provázán na strategie na národní úrovni, kohezní politiku i 

na krajské koncepce 
 Vydávány soulady projektů žádajících o dotace 

 Priority 
 A. Podnikání a ekonomika 
 B. Rozvoj lidských zdrojů 
 C. Doprava a technická infrastruktura  
 D. Kvalita života  

 Připravuje se zpracování aktualizace 
 Končí plánovaná životnost dokumentu 
 Potřeba reagovat na nové nastavení kohezní politiky 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje (PRÚOOK) 
 Hodnocení a akční plán krajských projektů formou tabulky 
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III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje (PRÚOOK) 
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III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 Zákonem dané územní plánování 
 Poslední aktualizace je z roku 2011 

 Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje 
 Bude dokončena v roce 2014 
 Podklad pro další aktualizaci ZÚR 

 Územně analytické podklady Olomouckého kraje 
 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území 
 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje 
 Určení problémů k dalšímu řešení – podklad pro ZÚR 

 Územní studie 
 Návrh řešení konkrétních problémů v území 
 Podklad pro rozhodování v území – mohou přejít do ZÚR 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Další strategické dokumenty 
 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova OK 
 Dlouhodobý záměr vzdělávání OK 
 Generel veřejné dopravy OK 
 Koncepce odpadového hospodářství OK 
 Koncepci rozvoje kultury a památkové péče OK 
 Koncepce rozvoje silniční sítě na území OK 
 Koncepce zdravotních služeb OK 
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 
 Program rozvoje cestovního ruchu OK 
 Regionální inovační strategie OK 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb OK 
 Územní energetická koncepce OK 



III. Strategie Olomouckého 
kraje  

 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova OK 
 Schválena v roce 2005 => potřeba aktualizace 
 Základ pro rozvojové dokumenty mikroregionů a MAS 
 Doporučuje i intervence ze strany kraje (např. POV) 
 Realizována pomocí akčních plánů 

 CESR 
 Hlavní cíle 

 Identifikace nástrojů rozvoje venkova s dopadem na 
zaměstnanost 

 Přenos dobré praxe ze zahraničí 
 Příprava OK na období po roce 2014 

 Podklad pro aktualizaci Koncepce zemědělské politiky a 
rozvoje venkova OK, projednán Komisí pro rozvoj venkova 
a zemědělství ROK (14. 3. 2014) 
 



IV. Strategie v území kraje 

 Strategie měst a obcí 
 Nastavení rozvoje území 
 Priority pro udržitelný rozvoj obce / města 

 Strategie mikroregionů 
 Řeší společné problémy několika obcí (doprava, sběr a 

čištění odpadních vod, školství apod.) 
 Strategie místních akčních skupin 

 Uplatňují metodu LEADER 
 Především administrace prostředků EU na rozvoj venkova 

 Role kraje 
 Konzultuje a připomínkuje zpracované strategie 
 Publikoval metodiku pro přípravu strategií 
 Pořádá školení k přípravě strategií 
 Vyjadřuje soulad projektů s krajskými strategiemi 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Hlavní nástroj pro naplňování strategie Evropa 2020 

 
 Důraz na koncepční řešení využití financí EU 

 Integrované nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD, příp. SAP) 
 Finanční nástroje (půjčky, záruky, zvýhodněné úvěry) 
 Sloučení finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho 

nebo více operačních programů 
 Sladění financování infrastruktury a potřeb trhu práce, 

školství, sociálních věcí apod. 
 Financování s důrazem na plnění konkrétních indikátorů 

 
 
 

 Potřeba provázání strategií na evropské, národní, regionální a 
místní úrovni 

 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Společný referenční rámec, nařízení, finanční rámec (EU) 

 
 Dohoda o spolupráci, návrh operačních programů (ČR) 

 Koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) 
 Navazuje na Národní program reforem, Strategii 

regionálního rozvoje ČR 
 Návrh zaslán Komisi v dubnu 2014 

 Příprava operačních programů 
 Zpracovává věcně odpovědné ministerstvo 
 Povinnou součástí je i uplatnění územního přístupu 

 Zapojení krajů 
 Koordinuje Asociace krajů ČR 
 Snaha o koordinaci a provázání aktivit v regionu 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Předběžné podmínky 

 Soubor strategických dokumentů a metodických postupů, 
který musí ČR splnit, aby mohla čerpat prostředky EU 

 Strategie vzdělávání, strategie inteligentní specializace 
(RIS3), strategie Digitální Česko atd. 

 Služební zákon, metodika auditu projektů, zadávání 
veřejných zakázek, veřejná podpora apod. 

 Integrované nástroje 
 ITI Olomoucké aglomerace 
 SCLLD 
 Možné strategie sociálně vyloučených lokalit 

 Další strategie 
 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
 Strategie měst, obcí a mikroregionů 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 ITI Olomoucké aglomerace 

 
 

 
 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 ITI Olomoucké aglomerace 

 Připravuje se Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
(Statutární město Olomouc) 

 Metodické pokyny nejsou dosud dopracovány a schváleny 
 Základ návrhové části Strategie ITI do konce srpna 2014 
 Zaměření na zvyšování konkurenceschopnosti 
 Finanční rámec cca 5 mld. Kč 

 Partnerská spolupráce na ITI 
 Řídící výbor 
 Pracovní skupiny  

 Integrování území aglomerace 
 Zlepšení a zvýšení počtu příležitostí pro investice 
 Podpora a zefektivnění trhu práce 

 
 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

 Na principech LEADER 
 V období 2014 – 2020 bude možno využít nejen PRV, ale i 

kohezní politiky 
 PRV 2014+ 

 MAS v minimální míře dané EK 5 % 
 Celkový plánovaný příspěvek EU pro PRV: 2.225 mil. EUR 

 Kohezní fondy (ERDF a ESF) 
 PRV – 3.000 mil. Kč 
 IROP – 10.000 mil. Kč 
 OP Zaměstnanost – 1.600 mil. Kč 
 OP ŽP – 1.500 mil. Kč 
 OP VVV – 258 mil. Kč 
 (zdroj: NS MAS ČR) 

 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) 

 Základní strategický dokument pro CLLD 
 Každá MAS bude mít svou ISRÚ 
 Manuál tvorby ISRÚ vydaný MMR 
 Možnost financování strategie a personálu z OPTP (max. 

750 tis. Kč/MAS) 
 OK v roce 2014 nabídl MAS příspěvek ve výši 115 tis. 

Kč/MAS na doplňkové činnosti k OPTP 
 Obsah ISRÚ 

 Bude schvalován MMR 
 OK chce připomínkovat a nabízí možnost konzultací 
 MAS nemají přebírat kompetence obcí 
 Vhodné je zaměření na nepodchycené aktivity (problematika 

energetiky, diverzifikace podnikání apod.) 
 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Územní dimenze 

 Národní dokument k územní dimenzi 
 Identifikace územních průmětů intervencí relevantních 

operačních programů 
 IROP, OPD, OPŽP, OPZ, OPPIK, OPVVV, OP Praha, PRV 

 Typy území v operačních programech 
 Sociálně vyloučené lokality  
 Hospodářsky problémová území a území s vysokou 

nezaměstnaností 
 Funkční regiony v oblasti sociální a vzdělávací sféry  
 Dopravní linie a koridory 
 Specifická území v rámci životního prostředí  
 Rozvojová a urbánní území 
 Území pokryté MAS  
 Ostatní území 

 
 



V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 
 Územní dimenze 

 Integrované nástroje (ITI-65 mld. Kč, IPRÚ-10 mld. Kč, CLLD-
20 mld. Kč) 

 Územně cílené výzvy na individuální projekty (105 mld. Kč) 
 Základem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-20 

 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 
 Nadnárodní, národní, regionální a jiné finanční zdroje 
 Rozpracován bude pro prostředky ESIF 
 Regionální akční plány na krajích 
 Akční plán na roky 2014 – 2016 s výhledem 2020 
 Bude respektovat i Program rozvoje územního obvodu 
 Systém monitorování a každoročního vyhodnocování plnění 

 



 Regionální stálá konference (RSK) 
 Dobrovolný orgán na bázi partnerství 
 Pokud nedojde k dohodě, bude rozhodovat NSK samostatně 
 Dává doporučení NSK 
 Definuje územní dimenzi (zatím pouze pro individuálně 

vyhlašované výzvy) na základě AP SRR 
 Role RSK 

 Plánovací a koordinační 
 Iniciační 
 Monitorovací a vyhodnocovací 
 Informační a propagační  

 
 Přípravné neoficiální jednání 25. 6. 2014 

 
 

V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 



 Složení RSK 
 Ministerstvo pro místní rozvoj (sekce regionální) 1 
 Zástupci kraje (např. doprava, sociální, zdravotní, školství, 

ŽP,…) 4  
 Zástupce nositele ITI/IPRU 1 
 Zástupce za střední velikost měst (bývalé okresy) 1 
 Zástupce za venkov (SMS/SPOV) 1 
 Regionální S3 manažer 1 
 Zástupce MAS 1 
 Krajská hospodářská komora 1 
 Zástupce NNO  1 
 Zástupce akademického sektoru 1 
 Vlastní výběr dle potřeb regionu 4 

       Celkem 17 
 

V. Strategie v kohezní politice 
EU příprava na období 2014+ 



Děkuji za pozornost 
Odbor strategického rozvoje kraje 
oddělení regionálního rozvoje 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
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