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3.1 Opatření přijatá pro zajištění integrovaného přístupu 
při využívání fondů pro územní rozvoj specifických 
subregionálních oblastí podle čl.15 (2,ii) obecného nařízení 

3.1.1 Komunitn ě vedený místní rozvoj (čl. 32 - 35 obecného nařízení, čl. 10 EÚS 
a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR 

ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) již 
od předvstupních nástrojů. S principy CLLD pracoval předvstupní nástroj SAPARD, národní 
program LEADER ČR 2004-2008, byly uplatněny v OP Zemědělství (programové období 
2004–2006) i v Programu rozvoje venkova (programové období 2007–2013). 

CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 
daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Prostřednictvím 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty 
vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii 
a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným individuálním projektům. Hlubší 
znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti 
MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, 
který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry. 

Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje 
venkova vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. 
Spolupráce mezi jednotlivými MAS navzájem pak přispívá k přenosu zkušeností a příkladů 
dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým dopadem. Je vhodné posílit správně 
vedenou koordinační činnost v místě působení MAS. Na základě zkušeností nabytých 
v programovém období 2007–2013 bude hledána optimální role pro MAS zastoupených NS 
MAS v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce v rámci využívání metody 
LEADER. 

CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale 
i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje 
CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v OP Zaměstnanost, OP Životní 
prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno 
minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro CLLD využito 
4,95 % a z ESF indikativně 2,17 %.  

Hlavním fondem pro hrazení provozních a animačních nákladů MAS bude EFRR. 
Předpokládá se podpora až 170 MAS (v závislosti na výsledku standardizace MAS 
a posouzení strategií CLLD) s průměrnou alokací na strategii CLLD ve výši 120 mil Kč 
(4,8 mil. EUR). 

Koordinaci mezi fondy v případě CLLD bude zajištěna prostřednictvím Národní stálé 
konference (NSK). 

NSK bude sestávat ze dvou komor:  

• Komora integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD), 
• Komora regionální. 

Nositelé CLLD budou zastoupeni v Komoře integrovaných nástrojů.  

V obou komorách budou dále zastoupeni:  

• MMR (ORSP a NOK), 
• Řídící orgány programů (realizovaných z různých ESI fondů), 
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• Věcní garanti prioritních os programů, 
• Agentura pro sociální začleňování, 
• Zastřešující organizace územních partnerů (AKČR, SMO ČR, SMS ČR a Národní síť 

MAS). 

Hlavní úkoly NSK ve vztahu k CLLD: 

• projednává strategie integrovaných nástrojů (v rámci hodnocení a schvalování 
k realizaci)  

• sleduje čerpání finančních prostředků z různých prioritních os/priorit Unie různých 
programů na realizaci integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD)  

• vypracovává doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev a jejich 
koordinaci na základě podkladů od nositelů integrovaných nástrojů a jejich projednání 
s řídícími orgány 

• koordinuje realizaci územní dimenze na národní úrovni  
• průběžně sleduje a vyhodnocuje výsledky plnění územní dimenze ve vazbě na Dohodu 

o partnerství  
• projednává Zprávu o plnění územní dimenze, (včetně pokroku v plnění integrovaných 

nástrojů)  

Ve vztahu k CLLD podrobnosti stanoví Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů, 
dále Statut a Jednací řád Národní stálé konference.  

Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS 
tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS 
nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.  

CLLD bude využito především pro naplňování tematického cíle 9 Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě v integraci s tematickými cíli 1 Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací, 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, 7 Podpora 
udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách, 8 Podpora 
zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a 10 Investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení. V rámci jedné Strategie CLLD nebude realizováno více než pět 
tematických cílů. Cílovou skupinou jsou obyvatelé venkova, obecným cílem je zlepšení 
kvality života na venkově. 

Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění 
dlouhodobého udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a 
stabilizovanou typologií a venkovskými rozvojovými centry. 

Hlavní témata řešená CLLD 

• Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti 
uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení 
vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem 
a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově 

• Stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace a zajištěním 
pracovních příležitostí ve venkovském prostoru 

• Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských 
subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé 
pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti. 
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• Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, 
alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví 
a oživení kulturního života). 

• Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami 
ve venkovském prostoru. 

• Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci 
při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních 
a návazných).  

• Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, 
podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních 
aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických 
inovací. 

• Realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu. 
• Podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace 

a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny. 
• Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace 

agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny. 

SCLLD mohou kromě jiného napomoci také řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá 
z jejich názvu. 

Proces hodnocení CLLD probíhá ve dvou fázích (i) ověření kritérií přijatelnosti MAS 
(standardizace MAS), (ii) hodnocení kvality integrované strategie rozvoje území.  

Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění bude mít MMR v úzké 
spolupráci s MZe. 

MZe bude, na základě kritérií zohledňující kvalitu organizace a řízení procesů samotných 
MAS, vybírat okruh MAS, které splní základní kritéria přijatelnosti pro další postup 
a možnost zpracování SCLLD. MAS mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího 
zaměření financovatelnou z více ESI fondů, a mohou ji realizovat také z jiných prostředků 
než pouze z evropských fondů. Tyto SCLLD budou pak posuzovány a hodnoceny MMR 
a řídícími orgány programů obdobným procesem jako strategie dalších integrovaných 
nástrojů. (Detaily implementace jsou popsány v Metodickém pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020). 

Úkoly místních akčních skupin:  

• zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, 
včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení;  

• vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních 
kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a zajištění, aby nejméně 50 % hlasů 
při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány; 

• definování způsobu výběru projektů s ohledem na realizaci strategie a popis způsobu 
písemného záznamu výběru projektů; 

• příprava a zveřejňování výzev pro předkládání projektů, včetně vymezení kritérií 
výběru;  

• přijímání a posuzování žádostí o podporu; 
• výběr projektů k realizaci tak, aby byl zajišťován jejich soulad se strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů 
k plnění záměrů a cílů strategií;  
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• předkládání seznamů vybraných projektů řídicímu orgánu odpovědnému za závěrečné 
ověření způsobilosti před schválením projektů k realizaci;  

• sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje; 
• sledování realizace a udržitelnosti podporovaných projektů; 
• vykonávání evaluačních činností souvisejících se strategií CLLD. 

I přes kvalitní nastavení systému fungování metody LEADER ještě v rámci stávajícího 
programového období s ohledem na fakt, že financování z programového období 2007–2013 
není již dále k dispozici, zvažuje ČR využit institut přípravné podpory pro podporu 
provozních a animačních nákladů pro všechny MAS, které se na další plánovací období 
připravují. 

3.1.2 Integrované územní investice (ITI) 

Integrované územní investice budou v České republice, v souladu s čl. 36 obecného nařízení 
a na základě jejich vymezení ve SRR, využity v největších metropolitních oblastech 
celostátního významu. Jádry metropolitních oblastí (území s koncentrací nad 300 tis. 
obyvatel) jsou největší města v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), včetně jejich 
funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou určitou částí společných 
problémů k těmto centrům přiřazeny i oblasti Ústecko – Chomutovské, Olomoucké 
a Hradecko – Pardubické aglomerace.  

Jmenovitě jde o ITI pro: 

(i) metropolitní oblasti funkčně vymezené pro hl. m. Prahu (a Středočeský kraj), Brno, 
Ostravu, Plzeň a  

(ii)  Hradecko-pardubickou, Olomouckou a Ústecko-chomutovskou aglomeraci.  

Realizací ITI bude v podmínkách ČR rovněž naplňována dimenze urbánní politiky 
charakterizovaná proporčním zastoupením ekonomické, sociální a environmentální složky, 
což je v souladu s  čl. 7 nařízení k EFRR pro udržitelný rozvoj měst. 

ITI jsou realizovány na základě integrovaných strategií. Výše vymezená metropolitní 
oblast / aglomerace předloží ke schválení a realizaci jednu integrovanou územní strategii, 
vypracovanou na bázi partnerského přístupu v území. 

Integrovaná územní strategie se ve své analýze a následném definování a hierarchizací priorit 
soustředí na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast 
v souladu s cíli a prioritami EU. Mezi nejvíce nosná témata spojující jádrová města 
aglomerací s jejich funkčním zázemím patří zejména doprava, vzdělávání a trh práce, 
propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání 
a oblast životní prostředí včetně technické infrastruktury. Dále pak může být řešena oblast 
veřejných služeb (především sociální, zdravotní a vzdělávací). Integrované územní investice 
budou zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů, které mají významný 
dopad pro řešená území; podpořeny budou i menší projekty, které větší projekty vhodně 
doplní pro dosažení žádoucích synergických efektů.  

U předložených integrovaných strategií MMR posoudí soulad strategií s požadavky 
stanovenými Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém 
období 2014–2020. Poté předložené strategie posoudí řídící orgány dotčených OP zejména 
z hlediska souladu strategií s cíli OP, podporovanými aktivitami, plánovanými výsledky 
a možnostmi alokace daných OP. Na základě souhlasu dotčených řídících orgánů bude 
s příslušnými nositeli integrovaných nástrojů uzavřen právní akt o jejich realizaci.  (Detaily 
implementace jsou popsány v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014–2020). Schválené integrované strategie budou implementovány 


