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Nový nástroj Evropské komise

 g Výchozími dokumenty jsou Strategie EU 2020 a návrhy nařízení Evropské komise
 

 g Zdůrazňována role měst a metropolitních oblastí (města jako nové póly růstu a   
 motory rozvoje)

 g Návrhy nařízení počítají s vyčleněním finančních prostředků pro rozvoj vybraných  
 metropolitních oblastí v dotčených operačních programech

 g Důraz bude kladen na velké integrované projekty strategické povahy,    
 soubory projektů
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Metropolitní oblasti v ČR

 g Hlavní tahouni ekonomického růstu, hlavní spádová centra
 g Soustředění nejvýznamnějších zaměstnavatelů
 g Koncentrace řady problémů sociálního a environmentálního charakteru
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ITI v Pražské metropolitní oblasti

 g PMO zahrnuje dvě kategorie regionů           
 – rozdílné spolufinancování a tematická koncentrace

 g 19. června 2013 podepsáno Memorandum o spolupráci HMP a SČK

 g Nutnost zpracování Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

 g Vymezení území Pražské metropolitní oblasti
 vymezení provedeno s pomocí triangulace metod
 515 obcí; 14 ORP; 4.983,1 km2 (6% území ČR)
 téměř 2 mil. obyvatel (20 % obyvatel ČR)



#4/24

Metropolitní oblast Prahy

hlavní město Praha

vnitřní

vnější
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Integrovaná strategie pro ITI 
Pražské metropolitní oblasti

Tvorba integrované strategie započala na jaře 2014 
a bude dokončena v prosinci 2015

 g Přípravný řídící výbor
 vymezení území PMO a analytická část integrované strategie

 g Přípravné pracovní skupiny
 návrhová část integrované strategie, specifikace opatření, absorpční kapacita projektů

 g Bilaterální jednání se stakeholdery, Řídícími orgány OP
 zaměření integrované strategie, specifikace opatření zařazených do ITI, alokace z OP

 g Ministerstvo pro místní rozvoj
 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů – finální verze vydaná dne 10. 11. 2015
 MEDUIN – oponentura integrované strategie, informační semináře, workshopy

 g Prezentace Evropské komisi dne 12. prosince 2014
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Integrovaný přístup strategie

 g Územní integrovaný přístup

 g Integrované projekty s prokazatelným nadregionálním dopadem

 g Nástroj pro rozvoj zázemí hl. m. Prahy – 90% investic bude realizováno    
 ve Středočeském kraji

 g Nástroj ITI je „pilotním projektem“ spolupráce Prahy a Středočeského kraje

 g Nástroj k identifikaci problémů při koordinaci integrovaných projektů a aktivit
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PO 1 – Inteligentní doprava

 g Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO
terminály veřejné dopravy, systémy pro přestup na veřejnou dopravu

 g Posílit preferenci hromadné dopravy
inteligentní dopravní systémy, preference veřejné dopravy

 g Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T
budování obchvatů sídel, rekonstrukce silnic navazující na síť TEN-T

 g Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí
budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, nákup nízkoemisních     
a bezemisních vozidel
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Zdroj: MMR
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PO 2 – Ochrana před přírodními riziky

 g Zabezpečit území před následky povodní
budování protipovodňových opatření (zprůtočnění koryt vodních toků, zvýšení retenčního 
potenciálu krajiny)
realizace preventivních opatření pro řešení povodní (varovné, hlásné, předpovědní systé-
my; analýzy odtokových poměrů vč. návrhů opatření)
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Operativní řízení při povodni, 
hl. m. Praha a Středočeský kraj
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PO3 – Dostupné a kvalitní školství

 g Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání
 navýšení kapacit mateřských škol

 g Zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce
rozšířit technické vybavení vzdělávacích zařízení, budování       
a modernizace odborných učeben, vybavení pro vzdělávání žáků se SVP
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Alokace integrované strategie



únor 2016 Výbor pro dopravu a evropské fondy ZHMP

Zastupitelstvo Středočeského kraje

Zastupitelstvo hl. m.  Prahy

Výzva MMR k předkládání integrovaných strategií

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti MMR

Věcné hodnocení Řídícími orgány

Závěrečné projednání v NSK

únor 2016

25. únor 2016

29. únor 2016

leden 2016 Rada Středočeského kraje

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva SČK

Stanovisko SEA

Rada hl. m. Prahy

leden 2016

leden 2016

únor 2016

březen 2016

duben 2016

v nejbližším termínu
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Harmonogram schvalování 
integrované strategie



tematičtí
kordinátoři

hodnotitelé

NOSITEL ITI

individuální žadatelé

řídící výbor

ŘO/ZSŘO/ZS ŘO/ZS

manažer ITI je členem ŘV
může být externí i interní

je členem PS
může být externí i interní

skupina žadatelů 
integrovaných projektů 
(=partneři)

pracovní 
skupiny

zprostředkující 
subjekt pro 

projekty ERDF

asistenti
manažera
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Implementace integrované strategie
Řídící struktura
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Administrativní kapacity
Orgán Personál Umístění

Řídící výbor
členství bez 

pracovněprávního vztahu

plarforma bez zakotvení 
v organizační struktuře 

hl. m. Prahy

Manažer ITI
1 zaměstnanec IPR Praha na 

plný úvazek 
(�nancován z OPTP)

IPR Praha, 
Sekce strategií a politik, 

Kancelář strategie a rozvoje

Tematiční/územní 
koordinátoři

2,5 úvazku - DPP/DPČ 
(�nancovaní z OPTP)

IPR Praha, SSP, KSR 
(personálně obsazené z řad 

pracovníků SČK, území PMO)

Asistent manažera
1 zaměstnanec IPR Praha 

na plný úvazek 
(�nancován z OPTP)

IPR Praha, 
Sekce strategií a politik, 

Kancelář strategie a rozvoje

Zprostředkující 
subjekt

2,5 úvazku MHMP 
(�nancovaní z OPTP)

MHMP, odbor Kancelář 
ředitele Magistrátu, 

oddělení projektování a ITI

Pracovní skupiny
ad hoc sestavené na 

základě výzev nositele ITI 
bez pracovněprávního 

vztahu

platforma bez zakotvení 
v organizační struktuře 

hl. m. Prahy
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 g Radou hl. m. Prahy dne 10. listopadu 2015 byl schválen       
 Řídící výbor ITI Pražské metropolitní oblasti

 g Ustavující jednání ŘV ITI PMO proběhlo dne 9. prosince 2015

 g Nezávislá platforma, vydávající stanovisko o souladu jednotlivých projektů    
 s integrovanou strategií

 g Podklady pro jednání ŘV budou tvořit pracovní skupiny + manažer ITI     
 a tematičtí/územní koordinátoři

 g Minimální požadavky na ŘV ITI PMO jsou uvedeny v MPINu

 g Členem musí být manažer ITI a člen RSK Středočeského kraje

 g Schvaluje nepodstatné změny Strategie ITI, projednává a doporučuje nositeli ITI  
 změny podstatné, schvaluje parametry výzvy nositele ITI

Řídící výbor ITI PMO
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Zprostředkující subjekt (ZS)

 g Pouze u programů podporovaných z EFRR
 Integrovaný regionální operační program
 Operační program Praha - pól růstu ČR

 g Vymezení věcné (ne teritoriální) na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy  
 s dotčeným řídícím orgánem operačního programu

 g Činnost ZS v rozsahu odpovídajícím přinejmenším výběru operací - řídící orgán  
 odpovídá za konečné rozhodnutí o výběru operace a o přidělení dotace

 g Posuzování souladu projektů s integrovanou strategií
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Schvalování integrovaných projektů
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splněno?
schválení
žádosti

vyřazení 
žádosti
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Aktuální postup

 g Finalizace strategie (zpřesnění návrhové části + doplnění povinných příloh)    
 – konec roku 2015

 g Nastavení řídící struktury – nositel ITI a ZS – obecně ve Strategii, podrobnější  
 popis implementace v interních postupech/manuálu nositele ITI

 g Veřejné projednání návrhu koncepce – 28. prosince 2015

 g Schválení strategie v orgánech Středočeského kraje a hlavního města Prahy    
 – leden/únor 2016

 g Hodnocení a schválení strategie MMR a dalšími dotčenými ŘO – březen/duben 2016

 g První výzvy na nástroj ITI – polovina roku 2016
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Lenka Kriegischová

601 323 805
kriegischova@ipr.praha.eu

www.iprpraha.cz/iti

Děkuji za pozornost


