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Územní dimenze I.

• Jednání MMR a regionálních aktér ůůůů (SMO ČČČČR, 
AK ČČČČR, SMS ČČČČR, SPOV, NS MAS) v 
Pardubicích 14. 11.

• STRUČČČČNÉ ZÁVĚĚĚĚRY:

• Integrované p řřřřístupy – ITI (6 MO), IPRÚ (pro 
krajská m ěěěěsta a jejich zázemí), CLLD (MAS 
175)

• Stálá konference regionálních aktér ůůůů

– Přřřřenos informací

– Slaďďďďování investi ččččních zám ěěěěrůůůů

– Slaďďďďování vyhlašování výzev ŘŘŘŘO
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• Regionální akté řřřři po žžžžádali MMR o vy ččččleněěěění
250 mld. na územní dimenzi (integrované
přřřřístupy + individuální projekty)

• Územní dimenze napl ňňňňována primárn ěěěě skrze 
individuální projekty

• Individuální projekty budou tvo řřřřit tém ěřěřěřěř 2/3 
územní dimenze

• Snaha Svazu o prosazení pot řřřřeb měěěěst a 
obcí v rámci opera ččččních program ůůůů, vččččetněěěě
finan ččččních objem ůůůů
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Územní dimenze II.

Svaz dlouhodob ěěěě prosazuje (I) 

• Jednoduchý implementa čččční systém bez 
zbyte ččččných mezi ččččlánk ůůůů umo žňžňžňžňující zásadní vliv 
měěěěst a obcí na vlastní rozvoj

• Sjednocení postupu řřřřídících a kontrolních 
orgán ůůůů

• Zajišt ěěěění maximální u žžžživatelské vst řřřřícnosti v ůčůčůčůči 
užžžživatel ůůůům

• Silný IROP jako hlavní nástroj pro uplatn ěěěění
územní (ÚD)

• Vyččččleněěěění prost řřřředkůůůů spojených s ÚD na 
úrovni prioritních os program ůůůů



Svaz dlouhodob ěěěě prosazuje (II) 
• Přřřřístup m ěěěěst a obcí do všech OP (integrované

přřřřístupy + individuální projekty) – šet řřřření absorp čččční
kapacity – pot řřřřeby jdou nap řřřříčččč všemi OP

• Vymezení dostate ččččné finan čččční podpory pro p řřřřípravu 
integrovaných strategií ze sou ččččasného OPTP

• ŘŘŘŘešení integrovaného rozvoje území menších obcí na 
úrovni správního obvodu ORP pro omezený po ččččet 
témat ve sfé řřřře veřřřřejných slu žžžžeb v samostatné
půůůůsobnosti obcí (více projekt Podpora meziobecní
spolupráce)

• Radikální zm ěěěěnu struktury Programu rozvoje venkova 
tak, aby více vyhovovala pot řřřřebám venkovských obcí
a zpřřřřístupnily se jim zdroje z tohoto programu

5

6

Kontakt: 

Svaz měěěěst a obcí ČČČČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4

smocr@smocr.cz
http://www.smocr.cz


