
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

5. zasedání 5. října, Poděbrady

Národní stálá konference
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Program zasedání 

Čas Bod programu

13:30 – 13:45 Aktuality z urbánní politiky

13:45 – 14:00 Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy ITI a IPRÚ

14:00 – 14:45 Vstupy nositelů ITI

14:45 – 15:30 Vstupy nositelů IPRÚ

15:30 – 16:15 Vstupy řídicích orgánů

16:15 – 16:30 Různé, shrnutí závěrů



Aktuality z urbánní politiky

František Kubeš



Městská agenda pro EU - Partnerství

 tvořena zástupci měst a jejich asociací na evropské 

úrovni, zástupci institucí EU, členských států a dalších 

expertů. 

 K jednotlivým oblastem (regulace – financování – znalosti) 

vznikne akční plán aktivit, kterému se budou v 

nadcházejících letech (2-3) věnovat. 

 4 pilotní partnerství:

 dostupné bydlení (koordinátor Slovensko), 

 chudoba ve městech (koordinátor Belgie a Francie), 

 kvalita ovzduší (koordinátor Nizozemí) 

 migrace (koordinátor Nizozemí a DG home). 



ČR jako koordinátor partnerství

 Záměrem je koordinovat partnerství v oblasti mobilita

 Spolupráce s Karlsruhe (co-leader)

 Rozhodnutí na setkání gen. ředitelů 4. 10. 2016



Zásady urbánní politiky

 2. pol. roku 2016, předložení 1. Q. 2017

 Nutno zohlednit aktuální trendy

 HABITAT III (New Urban Agenda a Pražská deklarace)

 Evropskou agendu pro EU (včetně výstupů Partnerství)

 Koncepty rozvoje měst (např. Smart Cities)

 Aktuální problémy – Shrinking Cities (Zmenšující se města) atp.

 Financování po roce 2021

 Odstředivé tendence obcí

 Zapojení měst přes SMO ČR



Smart Cities

 MMR gestorem zavádění konceptu v českých městech

 Certifikovaná „Metodika inteligentních měst“

 Pracovní skupina pro Smart Cities pod Radou vlády pro 

udržitelný rozvoj (schválena 18. 7. 2016)

 Členové - zástupci relevantních rezortů a institucí

 Hosté - zástupci akademické obce,  měst, odborníci

 Cíl - doplnění metodiky, organizace odb. seminářů, propagace 

zavádění konceptu SC, výstupy pro strategické dokumenty

 Tematické semináře

 pro zástupce měst a relevantních institucí



OP URBACT III

 Program Evropské územní spolupráce

 Cíle: 

 Zapojení do mezinárodních sítí měst

 Místní akční plány k danému tématy tvořeny místními 

podpůrnými skupinami

posílit kvalitu strategického řízení

šířit znalosti o všech oblastech 
spojených s udržitelným rozvojem měst

podpořit výměnu zkušeností mezi 
evropskými městy 



OP URBACT III - Aktuální stav:

 Od spuštění programu URBACT III vyhlášeny dvě výzvy

 Do druhé fáze první výzvy se zapojilo 6 českých měst se 7 

projekty

 V druhé výzvě žádost podalo ještě město Olomouc, výsledky 

výzvy budou známy začátkem října

 Vyhlášení další výzvy se předpokládá na prosinec tohoto 

roku – výzva pro dobré praxe

 Následná výzva pro partnerská města za účelem šíření 

dobré praxe se předpokládá v polovině příštího roku



Česká partnerská města



Zmenšující se města – metodika 

identifikace
 Cíl metodiky - stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich 

klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a 

zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst.

 Obsah metodiky - Identifikace 4 základních typů zmenšujících se měst

 Identifikace příčin zmenšování – ekonomické, sociální, 

environmentální a prostorové

Shodný populační trend 

v zázemí

(pokles zázemí)

Rozdílný populační trend 

v zázemí

(nárůst zázemí)

Dlouhodobý pokles počtu 

obyvatel

Typ 1: Dlouhodobé 

zmenšování města a zázemí

Typ 2: Dlouhodobé

zmenšování pouze města

Krátkodobý pokles počtu 

obyvatel

Typ 3: Krátkodobé 

zmenšování města a zázemí

Typ 4: Krátkodobé

zmenšování pouze města



Zmenšující se města - Metodika 

předcházení a řešení důsledků zmenšování 

obcí a měst
 Cíl metodiky - zformulovat opatření, která mohou státní správa a

územní samosprávy činit pro řešení či předcházení

zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se

zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje.

 Obsah metodiky:

• Řízení procesu řešení zmenšování a koordinace činností

• Způsoby předcházení a řešení příčin a důsledků zmenšování měst

• Řešení dlouhodobého zmenšování města a zázemí (typ 1 / typ 2)

• Příklady dobré praxe

• Řešení specifických příčin a důsledků zmenšovaní měst

• Doporučení k posílení agend samosprávy



Management znalostí v lokálním a 

regionálním rozvoji

 Cílem výzkumné potřeby (TAČR – program Beta) je
přispět ke zlepšení managementu znalostí v
lokálním a reg. rozvoji a ke zlepšení fungování
managementu znalostí na úrovni obcí, měst a krajů

 prostřednictvím 4 certifikovaných metodik (řízení znalostí – 2,
územní rozvoj a externí subjekty - 2)

 s využitím a přizpůsobením existujících poznatků

 na základě empirického šetření (dotazníky, rozhovory) a
konzultací (včetně 2 workshopů)

 metodiky byly certifikovány v září 2016



Efekty územně determinovaných projektů

 Cíl výzkumné potřeby (TAČR – program Beta) 

„Zpracování analýzy a návrhu metod a nástrojů využitelných na 
národní, regionální a lokální úrovni k zjištění rozvojových efektů 
územně diferencovaných projektů (tj. dopadů rozvojových projektů) do 
typologicky různorodých území – to vše se zaměřením na významné 
projekty spolufinancované z ESI fondů.„

• prostřednictvím certifikované metodiky

• s využitím a přizpůsobením existujících poznatků

• na základě konzultací (včetně workshopu)

• metodika by měla být certifikována v říjnu 2016



Metodické a koordinační aktivity 

MMR
František Kubeš



1. Upřesnění složení pracovní skupiny

2. Potvrzení souladu se strategií

3. Upřesnění způsobu předkládání projektových záměrů

4. Upřesnění doložení souladu projektového záměru a 

žádosti

5. Aktuálnost požadovaných dat

Metodické stanovisko č. 4 k MPIN 



6.   Uzavírání smluv se žadateli

7.   Způsob hlasování Řídicího výboru

8.   Výběr projektových záměrů žadatelem a jednání  

pracovní skupiny

9.   Administrativní chyby – názvy a číslování

10. Soulad tabulky kompetencí a textové části 



1. Změny v projektech 

2. Změny v ISg

3. Plnění finančního plánu

4. Struktura „Zprávy o plnění ISg“

5. Monitorování

6. Evaluace

Body k aktualizaci MPIN



Vstupy nositelů ITI

Zástupci nositelů ITI



Vstupy nositelů IPRÚ

Zástupci nositelů IPRÚ



Vstupy řídicích orgánů

Zástupci ŘO



Různé, shrnutí závěrů

František Kubeš



Usnesení

1 Národní stálá konference

nadále doporučuje řídicím orgánům spolupracovat s experty projektu

MEDUIN II v rámci tematických konzultací.

2 Národní stálá konference

bere na vědomí informace o integrovaných strategiích ITI a IPRÚ.

3 Národní stálá konference

bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace

integrovaných nástrojů na úrovni nositele a zprostředkujícího subjektu

EFRR pro ITI včetně informací od řídicích orgánů.



4 Národní stálá konference

doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při

přípravě prvních výzev pro integrované projekty a v případě

zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev ZS ITI.

5 Národní stálá konference

doporučuje zapojení měst do vybraných partnerství městské

agendy pro EU.



6 Národní stálá konference

doporučuje nositelům integrovaných strategií zaslání

harmonogramů výzev nositele Řídicím orgánům nejpozději do

10. 10. 2016.

7 Národní stálá konference

doporučuje nositelům integrovaných strategií informovat

potenciální žadatele a příjemce o seminářích k jednotlivým

relevantním výzvám.



Děkuji za pozornost.


