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Územní dimenze
Představuje zajištění územního rozměru politiky HSÚS specifickou
diferenciací intervencí a nástrojů ESIF směrovanou do definovaných
území, dekompozici cílů a výsledků a regionální a subregionální úroveň a
zapojení regionálních aktérů do systému víceúrovňového řízení.
Územní dimenze přispěje k:
• Plnění cílů evropské (EU 2020) a národní regionální politiky (SRR ČR)
• Promítnutí potřeb specifických území do programů ESIF
• Diferenciaci UD v programech ESIF
• Uplatnění integrovaných nástrojů v systému podpor z ESIF

Integrovaný přístup
Integrované územní investice (ITI)
ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradeckopardubické a ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění
povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR).
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových
území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových
regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace
IPRÚ.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a
stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/².
ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do
území stabilizovaných).
ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů.

Integrovaný přístup
Integrované územní investice krajů (ITI krajů)

•
•
•

•
•

ITI krajů je obdobou ITI metropolitních oblastí.
Zaměření integrovaných strategií je však dáno primárně krajskými
kompetencemi (podle zákona č.129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů) a pochopitelně investičními prioritami EU.
Je znám dopředu okruh potenciálních příjemců – tedy samotný kraj a jím
zřízené organizace.
Nejedná o integrovanou strategii v pravém slova smyslu, spíše o strategii
koordinace vybraných, relevantních aktivit v územním obvodu jednotlivých
krajů.
Podmínky pro vznik, hodnocení a schválení a implementaci ITI krajů jsou
však shodné s podmínkami ITI metropolitních oblastí.

Schéma využití integrovaných nástrojů

Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů
v programech ESIF (MPIP) I.
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