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Projekt „Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města
Uherské Hradiště“ (CZ.1.04/4.1.01/53.00090) je financován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ
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Východiska pro období 2014+
ESIF = Evropské strukturální a investiční fondy
Věcné zaměření
• 11 tematických tj. sektorových cílů EU2020/návrhů nařízení
• 8 národních tematických okruhů ČR
Územní dimenze dle Lisabonské smlouvy
• Důraz na zohlednění územní dimenze
– Selekce územně specifických cílů a priorit – CO FINANCOVAT?
– Speciální nástroje implementace v území – JAK?

• Programy musí reflektovat specifické územní problémy,
potřeby, regionální rozdíly i potenciál území.
• Pro ČR navrženo ca 20,5 mld. EUR

Tematické cíle EK
Tematický cíl
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách
Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

Cíle, okruhy, OP

Města v období 2014-2020
 Zdůrazňována role měst (města jako nové póly růstu a
motory rozvoje)
Do měst jsou soustředěny nejvýznamnější ekonomické
a společenské zdroje pro možný budoucí růst EU, zároveň jsou
zde však soustředěny i významné problémy.

 Důraz bude kladen na integrované projekty strategické
povahy

Principy OP pro období 2014-20
• Princip strategického zaměření a propojování
reálné, měřitelné výsledky
doplňkovost OP, tematické i územní vazby

• Princip podpory fungujícího trhu
„nevytlačování“ soukromého kapitálu, nové finanční nástroje

• Princip podpory kvalitních projektů
míra využívání výstupů a dosahování výsledků

• Princip snadnější podpory a realizace projektů
zjednodušování pravidel, elektronizace agend, zvýšení kvality a
výkonnosti implementační struktury

Schválené operační programy
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Zaměstnanost
IROP
OP Praha
OP Technická pomoc
+ OP v rámci Cíle Evropské územní spolupráce

Příležitosti pro obce?
• Větší vliv měst a obcí při přípravě i realizaci čerpání fondů EU
• Zohlednění potřeb měst a obcí v příslušných operačních
programech (OP)
• stanovení objemů finančních prostředků na řešení potřeb měst a
obcí v jednotlivých OP
• jednoduchý způsob realizace v území (implementační systém) =
významně posílit schopnost koordinovat a řídit intervence na
území měst a obcí a v jejich zázemí (např. formou meziobecní
spolupráce)

Možné chápání územní dimenze
Urbánní dimenze I – Metropolitní oblasti (dle SRR)
– póly růstu jako klíčové ekonomické zóny aglomerace (zahrnuje území
největších měst a aglomerací).
– Orientačně aglomerace nad 250-300 tis. obyvatel, vysoký podíl na HDP
Urbánní dimenze II – Sídelní aglomerace/Regionální centra (dle SRR)
– tzv. národní urbánní centra rozvoje (zahrnuje středně velká centra
regionálního významu, která integrují ekonomické, společenské
a sociální aktivity pro své zázemí).
Územní dimenze – Stabilizovaná a periferní území
– zahrnuje především menší města a jejich okolí jako nositele
dlouhodobé stabilizace území.
– Poradní sbory ORP a obce pod 25.000

Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje

Uherské Hradiště (+ Staré Město, Kunovice), 38 tis. obyvatel = kategorie regionální centra
a jejich zázemí (území s koncentrací 25 000 – 100 000 obyvatel)
Patří sem hospodářská střediska regionálního významu a jejich zázemí s vyšší
koncentrací obyvatel, větším počtem podnikatelských subjektů. Jejich jádra často
představují v daném regionu dominantní, centra zaměstnanosti.

Urbánní priority – co chceme posilovat skrze
integrované strategie?
1. Konkurenceschopnost města
2. Udržitelná a ekologická infrastruktura
3. Efektivní veřejné služby
4. Dynamický trh práce a sociální soudržnost

Hodnocení integrovaných strategií
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Socioekonomická analýza.
Provázanost analýzy, SWOT a navrhovaných priorit strategie.
Hierarchizace priorit.
Vymezení zájmového území.
Soulad integrované strategie s nadřazenými dokumenty na úrovni krajské,
národní a evropské.
Časový a věcně provázaný harmonogram plnění.
Přiměřenost výdajů k navrhovaným opatřením a cílům integrované strategie,
zejména s ohledem na plnění indikátorů.
Popis administrativní kapacity (organizace a způsob řízení).
Způsob budování partnerství.
Způsob výběru projektových záměrů/projektů předkladatelem.
Analýza rizik.
Horizontální témata.

Koordinace aktivit v území – JAK?
• Sbor starostů (volených představitelů) rozhoduje o strategii
rozvoje území a koordinuje aktivity v oblasti samostatné
působnosti obcí
• Oblasti koordinace – základní infrastruktura a veřejné
služby:
• Školství
• Sociální služby
• Odpadové hospodářství
• …

• Koordinovat lze i další oblasti, např. rozvojové aktivity
daného území, oblast krizového řízení a bezpečnosti apod.

Návrh priorit dle pozice SMO ČR
•
•
•
•
•

B.1 Posilování konkurenceschopnosti ekonomiky
B.2 Udržitelný rozvoj území
B.3 Chytrá obslužnost a efektivní dostupnost území
B.4 Veřejné služby pro zvýšení kvality života
B.5 Zajištění rovnováhy na trhu práce, sociální soudržnost a
vzdělávání

B.1 Posilování konkurenceschopnosti ekonomiky
•
•
•
•

•
•
•
•

Podpora lokalizace konkurenceschopných firem působících v oborech
zajišťujících perspektivu prosperity ekonomiky města (výroba, služby, výzkum)
Navazování spolupráce s místními vzdělávacími a výzkumnými a technologicky
zaměřenými institucemi (zakořenění investic)
Podpora rozvoje technologických řetězců
Vytváření partnerství mezi místní správou, vzdělávacími institucemi
(sekundární vzdělávání), výzkumnými pracovišti a laboratořemi,
technologickými centry
Vytváření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků
(podnikatelských služby, inkubátory, podnikatelské a průmyslové zóny)
Podpora diverzifikace ekonomiky - výroba, služby, udržitelná městská turistika
- zvyšování kvality služeb
Regenerace brownfields – revitalizace starých průmyslových areálů a lokalit,
jejich přeměna pro potřeby „čisté výroby“ a na centra služeb
Podpora konceptu místní ekonomiky (podpora místních lokálních firem)

B.2 Udržitelný rozvoj území
• Péče o veřejný prostor a veřejnou zeleň
• Hospodaření s energiemi (úspor energií – veřejné a soukromé
budovy, průmyslové a kancelářské budovy, energie v dopravě,
lokální obnovitelné zdroje energie)
• Řízení odpadového hospodářství (sběr a třídění odpadů,
energetické využití komunálního odpadu, skládkování)
• Snižování zátěže obyvatelstva – NOx, CO2, prach, aerosol,
hluk atd. ve vybraných lokalitách
• Územní rozvoj – koordinace územně plánovacích aktivit,
participace aktérů při přípravě územně plánovacích podkladů
a územně plánovací dokumentace, suburbanizace, péče o
krajinu

B.3 Chytrá obslužnost a efektivní dostupnost území

•Rozvoj MHD a koordinace s dalšími druhy dopravy
•Obnova a budování místních komunikací, obchvaty, přeložky,
společná dopravní infrastruktura, bezproblémoví napojení na
páteřní dopravní infrastrukturu (silniční, železniční)
•Zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu a
speciálních uživatelských aplikací (e-governance, e-learning, ehealth, e-business atd.)
•Rozvoj kapacity energetických sítí, zajištění bezpečnosti
dodávek
•Budování společné technické infrastruktury (voda, splašky,
přivaděče, čistírny), propojování a optimalizace kapacit sítí

B.4 Veřejné služby pro zvýšení kvality života
• Vybavenost území službami v oblasti sociální péče a zdravotnictví,
zohlednění demografických trendů, zajištění dostupnosti,
spolupráce při zajištění dostupnosti služeb mezi obcemi, zavádění
standardů
• Efektivní fungování místní správy (modernizace správy, strategické
řízení, procesní řízení apod.), meziobecní spolupráce, spolupráce
s dalšími orgány veřejné správy v území: zajištění spektra veřejných
služeb, integrovaný záchranný systém, krizové řízení, snižování
kriminality a dalších sociálně patologických jevů
• Kultura – rozvoj nabídky kulturního vyžití, podpora nezávislé kultury
- mladých umělců, živé umění, umisťování moderního umění do
veřejných prostor, péče o kulturní dědictví
• Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost a volnočasové
aktivity (sport, rekreace, zájmová a spolková činnost) dle potřeb
obyvatelstva spádového území

B.5 Zajištění rovnováhy na trhu práce, sociální
soudržnost a vzdělávání
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zajištění kvalitního předškolního, základního a sekundárního vzdělávání,
spolupráce institucí sekundárního a terciárního vzdělávání
Rozvoj systému dalšího odborného vzdělávání ve spolupráci s institucemi
terciárního vzdělávání
Integrace trhů práce, aktivní politika zaměstnanosti, spolupráce se zaměstnavateli
– podpora spolupráce podnikatelských subjektů a škol vč. zapojení zástupců
územní samosprávy a dalších institucí – vznik koordinačních platforem
Koordinace vzdělávacích programů, dalšího vzdělávání s ohledem na současné
a očekávané potřeby trhu práce; spolupráce ÚP, školy, obce, podnikatelská sféra
Sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu
Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým
vzděláním, řešení problémů sociálně vyloučených lokalit
Sociální bydlení a sociální služby
Rozvoj sociálního podnikání
Zabránění odlivu perspektivních mladých lidí z regionu,
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