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 7/2014: programy dopracovány a schváleny vládou ČR  

zaslány Evropské komisi  

 nyní vypořádávány připomínky Evropské komise  

 aktuálně řešená problematika: zejména zákon o státní službě 

 schválení programů ze strany EK: 6/2015  

Výzvy 

 předběžný harmonogram výzev na rok 2015 zveřejněn na web 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4  

Semináře pro žadatele 

 OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare  

 

 

 
 

 

Aktuální stav v programovém období 2014-2020 

Operační programy 
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Finanční alokace operačních programů 
Název programu Alokace 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4 331 062 617 € 

OP Doprava 4 695 769 435 € 

Integrovaný regionální OP 4 629 160 909 € 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 779 600 572 € 

OP Životní prostředí 2 636 592 864 € 

OP Zaměstnanost 2 145 737 492 € 

Program rozvoje venkova 2 170 333 996 € 

OP Technická pomoc 223 704 582 € 

OP Praha - pól růstu ČR 201 590 104 € 

Operační program Rybářství 31 108 015 € 

Celkem 23 844 660 586 € 

5 x OP Přeshraniční spolupráce        297 mil. EUR 
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Pravidla spolufinancování pro období 2014-2020 

Kategorie Fondy Příjemce 
Státní 

rozpočet 

Organizační složky státu a 
příspěvkové organizace státu 

ERDF, ESF, 
FS 

0 % 15 % 

Školy a školská zařízení  
ERDF 10 % 5 % 

ESF 5 % 10 % 

Územní samosprávné celky a 
jejich příspěvkové organizace  

ERDF, FS 10 % 5 % 

ESF 5 % 10 % 
Veřejné vysoké školy a 
výzkumné organizace  

ERDF, ESF 5 % 10 % 

Soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost (NNO, MAS, atd.) 

ERDF, ESF 5 % 10 % 

Ostatní subjekty            
(podnikatelské subjekty, NNO,...) 

ERDF, ESF, 
FS 

15% 0 % 
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Územní dimenze 
koncentrace prostředků do specifických typů území 

 
cílené výzvy (105 mld. Kč) 

 výzvy zacílené územně, tematicky 

 podkladem bude Regionální akční 
plán (RAP) 

 

integr. nástroje (95 mld. Kč) 

 Integrovaná teritoriální investice (ITI) 

 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)  

 v rámci MSK: ITI ostravské aglomerace; 
CLLD (13 MAS) 

Moravskoslezský kraj však může získat další prostředky mimo 
územní dimenzi na základě plošných výzev. 
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Řízení územní dimenze – Stálé konference 
Stálé konference slouží k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a 
regionů při implementaci územní dimenze 

 působnost, složení, organizaci Stálé konference upravuje Statut  
a Jednací řád 

 
 Národní stálá konference (NSK) 

 sleduje čerpání prostředků pro územní dimenzi; slaďuje cílení  
a časování výzev 

 projednává doporučení RSK k zacílení výzev s řídícími orgány 
 členové: MMR (ORSP, NOK), RSK, nositelé integrovaných nástrojů, 

Asociace krajů ČR, SMO ČR, SMS ČR, Národní síť MAS, Agentura  
pro sociální začleňování, zástupci ŘO 

 
 Regionální stálá konference (RSK) 

 v každém kraji 
 členové: zástupci kraje, měst, obcí, nestátních neziskových organizací, 

akademického sektoru, krajské sítě MAS,… 
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Regionální stálá konference MSK (RSK MSK) 

 

 

  
 28.11.2014: 1. ustavující zasedání  

 

 
* vlastní výběr: zástupce podnikatelského sektoru 
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Řízení územní dimenze – 
    Regionální stálá konference (RSK)  
          
 koordinuje přípravu a realizaci územní dimenze (s využitím zejména ESI 

fondů) v územním obvodu kraje         definování společných představ  
a priorit pro rozvoj regionu 

 

 zajišťuje přípravu a schvaluje Regionální akční plán         tím přispívá         
k naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 

 

 

 dává doporučení k zacílení výzev v rámci programů ESI fondů 
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Řízení územní dimenze – zacílení výzev 

Sekretariát NSK sleduje harmonogram výzev OP 

Sekretariát NSK předloží projednané návrhy ŘO OP 

Sekretariát NSK kompletuje návrhy RSK dle OP 

RSK vytvoří návrhy konkretizace věcného a územního 
zacílení výzev 

NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního zacílení výzev 

RSK zašle návrhy na sekretariát NSK  

NSK projedná návrhy RSK 
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Regionální akční plán (RAP) 

 v územním obvodu každého kraje na základě Manuálu pro tvorbu RAP 

 pro období 2014-2020 s aktualizací ve dvouletých intervalech 

 
Role RAP  

 dokument definující priority a potřeby partnerů na území kraje (vazba na 
financování z ESI fondů i dalších zdrojů)  

 nástroj pro formulaci doporučení k zacílení výzev do regionu 
 nástroj pro naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
 

Zpracování RAP pro území Moravskoslezského kraje 

 12/2014: předložení 1. verze RAP ke kontrole Ministerstvu pro místní rozvoj  

 potřeby regionu zjišťovány na základě mapovaní absorpční kapacity      
analýza projektových záměrů  

 

Cílem je plánovat a koordinovat rozvojové aktivity v území. 
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Regionální akční plán MSK 

 zmapovaná absorpční kapacita 

 

 strategické dokumenty  
(SRR, SRK, RIS3, relevantní 
strategie např. z oblasti 
vzdělávání, zdravotnictví,…) 

 

 data nositelů integrovaných 
nástrojů (ITI ostravské 
aglomerace, CLLD) 

 

 výstupy poradních skupin RSK  

 

 

 

 

 projektové záměry/potřeby 
regionu 

 souhrnné pojmenování typových 
projektů – aktivity RAP 

 

 vazba na opatření/aktivitu SRR 

 soulad se strategickými 
dokumenty (SRK, RIS3,……) 

 doplnění povinných údajů –  

 (typ územní dimenze, nositel, 
 finanční náročnost, indikátory,…) 

 

 

 

Zdroje pro tvorbu RAP MSK Postup tvorby RAP MSK 
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Regionální akční plán - struktura 

Typ územní dimenze 

Územní dimenze pro řešení sociálního začleňování  

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu práce a 
podnikání  

Územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry  

Územní dimenze řešící dopravní dostupnost  

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí  

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí  

Územní dimenze pro rozvoj venkova  

Jinak vymezená územní dimenze  
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Pilotní verze Regionálního akčního plánu MSK 
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MAPOVÁNÍ ABSORPČNÍ 
KAPACITY KRAJE 
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Část Konkurenceschopnost a infrastruktura (ARR) 

Část Vzdělaný kraj a připravený venkov (MSK) 

Doba trvání:   1.1.2013 – 30.6.2014 

Hlavní cíl projektu:  

Podrobně zmapovat potenciální poptávku po evropských 
zdrojích - podpořit Moravskoslezský kraj ve schopnosti 
prosazovat projekty se strategickým významem pro jeho 
rozvoj a ve schopnosti ovlivnit podobu operačních programů. 

Projekt Šance pro Moravskoslezský kraj 
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• Aktivní příprava na nové programové období  

• Mapování probíhalo u potenciálních nositelů projektů v 
regionu 

 

Cílem mapování bylo  

• zajistit, aby kraj byl připraven na čerpání z připravovaných 
operačních programů 

• zajistit, aby operační programy byly připraveny na 
financování projektů, které jsou strategickým zájmem kraje 

 

Projekt Šance pro Moravskoslezský kraj 
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Průběžné výsledky sloužily v procesu vyjednávání: 
 

 

• Průběžné předávání zjištěných informací 

představitelům kraje - jako podklad pro vyjednávání – 

hájení zájmů kraje u řídících orgánů připravovaných 

operačních programu, včetně aktivit v rámci AK ČR 

• Průběžně projednávání zjištěných informací s krajem 

a s řídícími orgány operačních programů za účelem 

přizpůsobení podmínek programů projektům, 

připravovaným v kraji – kulaté stoly a další setkání 

Projekt Šance pro Moravskoslezský kraj 
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Koho jsme oslovili 
 

 

 

Způsob mapování absorpční kapacity 

• nositele projektů, uvedených ve strategických 

dokumentech kraje 

• významné subjekty z oblasti veřejné správy 

(Moravskoslezský kraj, statutární města, obce 

s rozšířenou působností) nebo soukromé sféry - 

firmy 

• významné subjekty v oblasti vzdělávání, vědy a 

výzkumu (univerzity, výzkumné instituce, významné 

podniky ze soukromé sféry realizující VaV činnosti)  
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Co jsme u projektů posuzovali 
 

• připravenost záměru – daný projektový záměr musí být v 
takové fázi připravenosti, aby jej bylo možné „technicky“ 
zrealizovat v průběhu období 2014 – 2020; a 

• způsobilost a relevance záměru vůči území - zda daný 
projektový záměr vychází ze strategických / rozvojových 
dokumentů nositele projektu nebo Moravskoslezského 
kraje jako celku. 

 
 

 

 

Způsob mapování absorpční kapacity 
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Jak jsme informace získávali 

 

• terénní šetření formou strukturovaných rozhovorů →  od 

února 2013 uskutečněno více než 250 jednání 

 

• získání doplňujících informací, případně vyplnění 
projektových fiší 

 

 

Způsob mapování absorpční kapacity 
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Soulad projektů s operačními programy 

 

• Každý projekt byl posouzen z hlediska jeho 
financovatelnosti z operačních programů, i s ohledem na 
typ nositele 

 

• Udělali jsme víckrát – podoba operačních programů se 
měnila 

 

Způsob mapování absorpční kapacity 
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Výsledky mapování 

operační program hodnota projektů počet projektů 

Integrovaný regionální operační program 40 556 443 890 575 

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

5 805 100 000 83 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 30 892 822 489 312 

OP Životní prostředí 29 433 810 000 108 

OP Doprava 82 451 300 000 42 

OP Zaměstnanost 9 797 950 000 79 

OP přeshraniční spolupráce 435 350 000 13 

nezařazeno 930 884 000 55 

Celkem 199 868 310 379 1 267 
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Mapování absorpční kapacity kraje 2014+ 
- pro tvorbu Regionálního akčního plánu MSK  

Aktualizace původního mapování: 9/2014 

- osloveno cca 300 subjektů 

- získáno: 

 583 projektových záměrů  

 438 záměrů podporovatelných z OP  

 od cca 70 subjektů 

 alokace cca 71 mld. Kč 

 

 
Nové mapování pro RAP: 2/2015 

- cíl: oslovit dosud nezapojené subjekty 

- forma: e-mail a on-line formulář, případné osobní a telefonické konzultace 

http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-
moravskoslezskeho-kraje-44971/   

Doplnění mapování pro RAP: 2/2015 

 

- zapojeným subjektům zaslána tabulka 
s projektovými záměry s cílem doplnit 
údaje potřebné pro tvorbu finální verze 
RAP MSK 

 

- možné doplnění nových záměrů 

http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priprava-regionalniho-akcniho-planu-moravskoslezskeho-kraje-44971/


Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Informace k Regionálnímu akčnímu plánu: 

- Denisa Toráčová, e-mail: denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz, 
tel: 595 622 550 

- Miriam Šůstková, e-mail: miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz, 
tel: 595 622 543 

 

 

mailto:denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz


Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Děkuji za pozornost. 


