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Vývoj operačních programů v České republice
V následující tabulce můžete porovnat, z jakých operačních programů bylo a bude možné čerpat dotace v České republice.

Představení programu IROP 2014–2020
IROP, celým jménem Integrovaný regionální operační program, je nástupcem ROP. Dá se říci, že až na výjimky lze jeho prostřednictvím financovat vše, na co jste 
byli zvyklí v ROP. Připravili jsme pro vás tabulku, ze které jsou typové projekty programu zřejmé.

Počet 2004–2006*

1 Společný regionální operační program

2 OP Infrastruktura

3 OP Podnikání 

4 OP Rozvoj lidských zdrojů

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3

7 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

8 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

9 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

10 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

11 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Slovensko

12 OP Meziregionální spolupráce 

13 OP Nadnárodní spolupráce

Počet 2007–2013
1 ROP NUTS II Severozápad

2 ROP NUTS II Moravskoslezsko

3 ROP NUTS II Jihovýchod

4 ROP NUTS II Severovýchod

5 ROP NUTS II Střední Morava

6 ROP NUTS II Jihozápad

7 ROP NUTS II Střední Čechy

8 Integrovaný operační program

9 OP Doprava

10 OP Životní prostředí

11 OP Podnikání a inovace

12 OP Lidské zdroje a zaměstnanost

13 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

14 OP Výzkum a vývoj pro inovace

15 OP Technická pomoc

16 OP Praha Konkurenceschopnost

17 OP Praha Adaptabilita

18 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

19 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

20 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

21 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

22 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Slovensko

23 OP Meziregionální spolupráce 

24 OP Nadnárodní spolupráce

Počet 2014–2020

1 Integrovaný regionální operační program

2 OP Doprava

3 OP Životní prostředí

4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5 OP Zaměstnanost

6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

7 OP Technická pomoc

8 OP Praha – pól růstu ČR

9 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko

10 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko

11 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

12 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Sasko

13 OP Přeshraniční spolupráce ČR–Slovensko

14 OP Meziregionální spolupráce 

15 OP Nadnárodní spolupráce

Oblast podpory ROP Jihovýchod Podporované aktivity ROP Jihovýchod Návrh podporovaných aktivit IROP
1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu

silnice II. a III. třídy, letiště silnice II. a III. třídy, místní komunikace

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy

informační a odbavovací systémy, přestupní terminály, telematika, 
parkoviště, dopravní prostředky

inteligentní dopravní systémy, přestupní terminály, železniční stanice, 
autobusová nádraží, telematika, informační a platební systémy, parkoviště, 
dopravní prostředky

1.3 Obnova vozového parku drážních 
vozidel hromadné přepravy osob

nákup a modernizace vozidel veřejné hromadné dopravy nákup vozidel VHD, výstavba plnících a dobíjecích stanic pro bezemisní 
a nízkoemisní vozidla VHD

1.4 Rozvoj infrastruktury  
pro bezmotorovou dopravu

cyklostezky, bezbariérový přístup cyklostezky a cyklotrasy, cyklistické jízdní pruhy, doprovodná 
infrastruktura, bezbariérový přístup

2.1 Rozvoj infrastruktury  
pro cestovní ruch

turistická infrastruktura (kongresová a lázeňská centra, sportovně rekreační 
zařízení, skanzeny, turistická informační centra, zoologické zahrady), 
památky, ubytovací a stravovací zařízení, cyklotrasy, naučné stezky, 
hipostezky, přístupové komunikace

revitalizace kulturního a přírodního dědictví (kulturní památky, krajinné 
památkové zóny apod.), návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění 
přírodního dědictví

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu marketingové strategie, propagace turistických produktů, systémy 
informování turistů, kulturní akce, informační systémy cestovního ruchu, 
marketingové a informační kampaně

prozatím se nepředpokládá podpora propagačních a marketingových aktivit

3.1 Rozvoj urbanizačních center regenerace historických center, veřejná prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště), 
zařízení sociální péče, parkovací domy, školy, zhodnocení zdravotnických zařízení 
včetně přístrojového vybavení, zařízení sociálních služeb, infrastruktura pro 
kulturu a sport, regenerace brownfields, partnerství mezi městy

revitalizace a obnova památek, sociální zdravotní a návazné služby, místní 
komunikace, vybavení mateřských škol a základních škol, vybavení zařízení 
služeb pro kulturu, doplňková zeleň

3.2 Rozvoj regionálních středisek veřejná prostranství, školy, zdravotnická zařízení včetně přístrojového 
vybavení, zařízení sociální péče, objekty pro kulturu a sport, regenerace 
brownfields, výstavba místních datových sítí

rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, vybavení vzdělávacích zařízení, 
modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální služby, sociální 
bydlení, infrastruktura komunálních center

3.3 Rozvoj a stabilizace  
venkovských sídel

veřejná prostranství, školy, zdravotnická zařízení včetně přístrojového 
vybavení, zařízení sociální péče, objekty pro kulturu a sport, regenerace 
brownfields, výstavba místních datových sítí

rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, vybavení vzdělávacích zařízení, 
modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, sociální služby, sociální 
bydlení, infrastruktura komunálních center

3.4 Veřejné služby regionálního 
významu

zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, 
knihovny), zdravotnická zařízení včetně přístrojového vybavení, zařízení 
sociální péče, regionální páteřní sítě internetu

vybavení vzdělávacích zařízení, modernizace a vybavení zdravotnických 
zařízení, sociální služby, sociální bydlení, infrastruktura komunálních 
center

Navíc budou v rámci IROP podporovány tyto aktivity: prostředky pro řešení mimořádných situací způsobených změnami klimatu, výcviková střediska integrovaného záchranného systému 
(IZS), stanice IZS, sociální podniky, snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov a zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody pro vlastníky bytových domů se 
čtyřmi a více byty, investice pro snižování nezaměstnanosti, datový fond veřejné správy, datové sítě veřejné správy, modernizace ICT pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS, 
kybernetická bezpečnost včetně radiokomunikační a komunikační infrastruktury orgánů veřejné moci.

* Bez OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství



Konferenční noviny

Vážení účastníci konference, milí příjemci a žadatelé,
jsem moc ráda, že účastí na výroční konferenci Regionálního 
operačního programu Jihovýchod potvrzujete, že vám problematika 
EU fondů není lhostejná a že i v dalším období můžeme z vašeho 
regionu očekávat celou řadu úspěšných a kvalitních projektů. 
Tzv. NUTS II Jihovýchod po celou dobu programového období 
2007–2013, resp. 2015, vykazoval a vykazuje jedny z nejlepších 
výsledků v čerpání v rámci ČR. Pokud se hovořilo o pozitivních 
příkladech, vždy byl váš ROP jmenován. A k tomu bych vám ráda 
pogratulovala, neb to je výsledkem společného úsilí pracovníků 
Úřadu regionální rady, ale hlavně vás příjemců.

Něco končí a něco začíná. 
K 31. 12. 2013 jsme uzavřeli jedno 
období, abychom vzápětí k 1. 1. 2014 
otevřeli nové, které budeme moci 
využívat až do roku 2020, resp. 2022. 
Nacházíme se v roce 2014 a vy se 
správně ptáte, proč se nic neděje….

Zpoždění v čerpání nabrala celá EU 
díky pozdní přípravě legislativy, 
nicméně vzápětí po jejím schválení 
odeslala ČR zásadní dokument, tzv. 
Dohodu o partnerství, Evropské 
komisi. Nyní máme tři měsíce 
na zaslání operačních programů, které 
nejprve v červenci musí schválit vláda. 

Pro období 2014–2020 připravila ČR 
osm operačních programů. Připravili 
jsme jak tradiční tematické operační 
programy (ŽP, doprava, podnikání, 
vědu a vzdělávání, lidské zdroje), tak 
i jeden Integrovaný regionální OP. 
O koncentraci regionálních programů 
rozhodla minulá vláda, a tak budeme 
mít jeden společný program pro 
regionální aktivity. Otázka, zda to bylo 
správné rozhodnutí, je na místě. 

Jsem ráda, že se nám podařilo 
ve spolupráci s kraji a územními 
partnery do procesu implementace 

IROP zahrnout i Regionální 
rady, zejména pak jejich vysoce 
profesionální úředníky. Věřím, že 
společně dokážeme se ctí a maximální 
vstřícností vůči vám, žadatelům, 
Integrovaný regionální OP naplnit.

Nové období 2014+ přináší i celou 
řadu novinek, zejména pak územní 
dimenzi a integrované nástroje. 
Evropská komise dbá na to, abychom 
na úrovni ČR prostředky koncentrovali 
do skutečných potřeb. Připravili 
jsme Národní dokument k územní 
dimenzi a rádi bychom do území 
zacílili minimálně 200 miliard korun. 
S nastavováním cílených výzev 
a s koordinací v území nám bude 
pomáhat Regionální stálá konference, 
která bude partnerem nejen pro Řídící 
orgány, ale i jednotlivá ministerstva, 
která jsou věcnými gestory priorit ČR.

Společně pak musí být snahou nás 
všech naplnit absorpční kapacitu 
jednotlivých programů s cílem zajistit 
konkurenceschopnost České republiky 
a zvýšit kvalitu života v regionech. 

S pozdravem
Vaše Věra

Slovo 
úvodem

ROP Journal
5. 6. 2014, Hotel Holiday Inn Brno

Mgr. et Mgr. Věra Jourová 
ministryně pro místní rozvoj

Dotace 2014+  
aneb kde hledat plus?
PROGRAM KONFERENCE:
9.00–10.00 hodin
ROP Jihovýchod ve finále?
Prezentují:
MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální rady 
Jihovýchod, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Jan Karásek, odbor implementace projektů 
Brno, ROP Jihovýchod
Mgr. Richard Hubl, odbor řízení ROP Jihovýchod
 
10.00–11.00 hodin
Co bude jinak? Pohledy, očekávání 
 a předpoklady podle EU, MMR a AKČR
Diskutují:
Ing. Klára Dostálová, MMR, náměstkyně ministryně 
pro evropské programy 
Mgr. Marta Valešová, MBA, vedoucí Vyjednávacího 
a expertního týmu Asociace krajů ČR pro programové 
období EU 2014–2020
Ing. David Sventek, MBA, člen týmu pro 
vyjednávání kohezní politiky 2014+ a zástupce 
ředitelky URR Moravskoslezsko
Mgr. Viktor Jaroš, odbor řízení ROP Jihovýchod, 
člen Vyjednávacího týmu AKČR

Přestávka s občerstvením 11.00–11.30 hodin

11.30–12.00 hodin
Starostové se ptají:  
Kdy? Kde? Na co? Odkud? Kolik?
Odpoví:
Václav Pošmurný, koordinátor vyjednávacího týmu 
národní sítě MAS ČR 
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta města Olešnice, 
místopředseda MAS Boskovicko Plus

12.00–12.15 hodin
Co přinese IROP? 
Objasní: 
Ing. David Sventek, člen týmu pro vyjednávání 
kohezní politiky 2014+ a zástupce ředitelky 
URR Moravskoslezsko
 
12.15–12.30 hodin
Co pro obce i kraje chystá 
životní prostředí?
Odpoví:
Bc. Martin Popelka, oddělení přípravy nového 
programového období MŽP

12.30–12.45 hodin
Co vám umožní věda, výzkum, vzdělávání 
a zaměstnanost?
Představí: 
Ing. Jan Šild, poradenská společnost HOPE

12.45–13.00 hodin 
Slosování výherců

Konferencí Vás provede Ing. Petr Volek, Ph.D., 
ex-ante avaluátor Dohody o partnerství, ředitel 
poradenské společnosti HOPE-EUSERVIS.CZ.

Co vás zajímá 
a co jste dnes ještě 
neslyšeli? Ptejte se 
našich hostů. 
Využijte k tomu nejen 
mikrofon v publiku, ale také SMS 
zprávu či e-mail.
SMS zprávu posílejte na číslo: 731 517 394
E-mailový dotaz na: 
konference@jihovychod.cz

Každý účastník konference se může zúčastnit 
slosování o tablet a dvě čtečky knih. 
Stačí, když nám vhodíte do osudí svou vizitku. 
Hned po poslední prezentaci dnešní konference 
proběhne slosování. Zkuste své štěstí.

Wi-Fi 
připojení 

síť: 
CONGRESS

heslo: 
kongres13
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MUDr. Jiří Běhounek shrne základní fakta o ROP Jihovýchod, nastíní, co 
ROP ještě čeká a rozvine téma budoucího napojení úřadu na struktury MMR.

Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina a místopředsedou Asociace krajů ČR. Od roku 
2010 zastával post místopředsedy a v roce 2014 se stal předsedou Správní rady Všeobecné 
zdravotní pojišťovny. V roce 2013 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Působí 
dále jako předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Vystudoval Fakultu všeo-
becného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1976 pracuje v Nemocnici Pelhřimov. 
Nejprve jako lékař a po deseti letech na pozici primáře ortopedického oddělení Nemocnice 
Pelhřimov. Čtyři roky se podílel na vedení nemocnice ve funkci technického náměstka ředitele.

Aktuálně vykonává funkci vedoucí Vyjednávacího a expertního týmu Asocia-
ce krajů ČR pro vyjednávání programového období 2014–2020. Od roku 2006 
je ředitelkou Úřadu Regionální rady Jihovýchod, nyní na mateřské dovolené. 
Od roku 2002 se věnuje problematice evropských fondů, začínala jako projek-
tová manažerka s projekty programu Phare, podílela se na nastavení a realizaci 
SROP a Interregu IIIA. Účastnila se několika mezinárodních projektů a vyjed-
návání ROP Jihovýchod. Vystudovala evropská studia a politologii na Univer-
zitě Palackého v Olomouci, část studia strávila na Loughborough University 
ve Velké Británii a na Miami University v USA. V roce 2010 absolvovala 
strategický management na Brno International Business School při Notting-
ham Trent University. Dlouhodobě se zaměřuje na budování profesionálního 
týmu a zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě.

Mgr. Marta Valešová, MBA, v diskusi 
bude prezentovat pohled Vyjednávacího 
a expertního týmu Asociace krajů ČR 
na změny a očekávání v dotační politice EU 
v novém programovém období 2014–2020.

Mgr. Richard Hubl v tandemu s Ing. Janem Karáskem 
představí dopady projektů ROP Jihovýchod, mýty a fak-
ta o čerpání dotací a pokusí se najít poučení z praxe pro 
budoucí programové období.

Působí jako vedoucí oddělení metodického řízení ROP Jihový-
chod, kde pracuje od roku 2007. Podílel se od počátku na nasta-
vení programu, metodik a dalších procesů souvisejících s admi-
nistrací programu. V průběhu realizace programu dále mimo 
jiné pracoval na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti veřej-
né podpory a nastavení nástrojů finančního inženýrství v regio-
nu Jihovýchod. S Evropským účetním dvorem zajišťuje komu-
nikaci v oblasti auditů na ROP Jihovýchod. Je členem JESSICA 
Horizontal Studies Steering Group na DG Regio a přednášel tuto 
problematiku na European Academy for Taxes, Economics and 
Law v Berlíně. V roce 2004 ukončil studium geografie na Příro-
dovědecké fakultě a historie na Filosofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. V současné době je studentem doktorského 
studijního programu Regionální geografie a regionální rozvoj 
na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity.

David  
Sventek
Ing. David Sventek, MBA, doplní 
diskusi o pohled Evropské komise 
na nastavení nového programového 
období v ČR a v samostatném bloku 
představí základní obrysy IROP.

Aktivně se podílí na vyjednávání Kohezní 
politiky 2014+, zároveň nyní pracuje na po-
zici zástupce ředitelky Úřadu Regionální 
rady Moravskoslezsko. V roce 2007 se stal 
ředitelem Úřadu Regionální rady a byl jako 
člen českého vyjednávacího týmu zodpo-
vědný za vyjednávání Regionálních operač-
ních programů s Evropskou komisí, které 
vyústilo v jejich úspěšné kolektivní schvále-
ní. V roce 2000 nastoupil na pozici projek-
tového manažera v Hospodářské rozvojové 
agentuře Třinecka, podnikatelském centru, 
s.r.o., kde později v letech 2003–2006 
zastával pozici jednatele a ředitele společ-
nosti. Za jeho vedení byla agentura uznána 
za oficiální regionální rozvojovou agenturou 
a pro subjekty z Moravskoslezského kraje 
získala cca 2 miliardy korun z evropských 
fondů. Současně v letech 2002–2004 řídil 
Sekretariát pro výběr Phare CBC SFMP 
v Regionálním sdružení pro česko-polskou 
spolupráci Těšínského Slezska. Absolvoval 
ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské 
v Ostravě, postgraduální dlouhodobý kurz 
v oboru veřejná správa a regionální roz-
voj na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a manažerské studium na Brno Business 
School, validované The Nottingham Trent 
University.

Ing. Klára Dostálová představí v diskusi vizi Ministerstva pro míst-
ní rozvoj o budoucnosti čerpání dotací z EU se zaměřením na regio-
ny. Přiblíží také připravované změny v oblasti veřejných zakázek.

V současnosti pracuje jako náměstkyně ministryně pro evropské programy a regionální 
rozvoj v Sekci evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj. V uplynulých 
letech získala bohaté zkušenosti v dotační oblasti, například jako vedoucí sekretariátu regi-
onu soudržnosti Severovýchod. Byla členkou pracovní skupiny Task force Interreg III A, 
hodnotící komise Phare 2001, národního fóra řízení grantových schémat, monitorovacího 
výboru programu SROP, Interreg IIIA a vedoucí pracovního týmu pro přípravu Regio-
nálního operačního programu Severovýchod. Dále působila jako předsedkyně výkonné 
koordinační skupiny Asociace krajů ČR, byla členkou komise Rady Královéhradeckého 
kraje pro evropské záležitosti a zástupkyní zpracovatele Regionálního operačního progra-
mu ROP Severovýchod. V neposlední řadě byla členkou Monitorovacího výboru OPTP 
za Asociaci krajů ČR, Monitorovacího výboru IOP za AKČR a Monitorovacího výboru 
OPŽP za Královéhradecký kraj. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Ing. Jan Karásek v tandemu s Mgr. Richardem Hublem 
představí dopady projektů ROP Jihovýchod, mýty 
a fakta o čerpání dotací a pokusí se najít poučení z praxe 
pro budoucí programové období.

Od prosince 2006 vede odbor implementace projektů Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod v Brně, který je složený z oddělení 
hodnocení projektů a oddělení realizace projektů. Podílí se také 
na nastavení postupů pro realizaci a kontrolu projektů v rámci 
ROP Jihovýchod. Od roku 2003 pracoval v oddělení rozvojo-
vých programů na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Zde spolupracoval při nastavování systému 
administrace grantových schémat Jihomoravského kraje ve Společ-
ném regionálním operačním programu a na realizaci grantových 
schémat na podporu malých a středních podnikatelů v oblasti zpra-
covatelského průmyslu. Dále se podílel na mapování brownfields 
a návrhu revitalizace vybraných brownfields v Jihomoravském 
kraji. Aktivně se věnuje lektorské činnosti v oblasti plánování, 
metodiky a postupů při provádění výkonnostního auditu, kontrole 
a auditu investičních projektů a problematice stavebních veřejných 
zakázek pro zadavatele i kontrolory z pohledu kontroly realizace 
stavebních prací. Je absolventem Fakulty stavební, Vysokého učení 
technického v Brně, oboru Ekonomika a řízení stavebnictví.

Jiří Běhounek

Marta Valešová
Richard 
Hubl

Jan 
Karásek

Klára 
Dostálová

Slovníček pojmů
Dohoda o partnerství
Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v sou-
ladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví 
strategii členského státu, priority a opatření pro účinné, a efek-
tivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů 
(ESI fondů) za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020.

Generální sekretář/ zmocněnec
Vede jemu svěřenou pracovní skupinu Rady pro ESI fondy, zří-
zenou na základě článku 6 Statutu Rady pro ESI fondy. Jedná 
se celkem o pět pracovních skupin s konkrétním tematickým 
zaměřením (PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, 
inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělá-
vání, PS pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou, PS pro 
páteřní infrastrukturu, PS pro integrovaný rozvoj území, PS 
pro inovativní finanční nástroje), které řeší soulad se strategie-
mi a dosažení synergií v příslušných oblastech jejich zaměření. 

Generální sekretáři, resp. generální zmocněnci, jsou jmenováni 
předsedou Rady pro ESI fondy, tj. předsedou vlády. 

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území 
umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně 
zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více 
programů ESI fondů. Řešené území představuje jádrové město 
a jeho spádové území, tzv. regionální póly rozvoje, vymezené 
na základě funkčních vazeb (Karlovy Vary, Liberec – Jablonec 
nad Nisou, České Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav). 
Jejich rozvoj podmiňuje sociálně ekonomickou stabilizaci celé 
spádové oblasti (jsou dominantní), ve většině případů se při-
tom jedná o území se sníženou konkurenceschopností v rámci 
ČR. Předpokládá se zapojení většiny operačních programů.

Integrovaná územní investice (ITI)
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje úze-
mí umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně 
zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více 
programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglome-
race či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě 

funkčních vazeb. Dle schválené SRR a doplňujícího vládního 
usnesení jde o nejvýznamnější, tzv. národní póly rozvoje státu 
(Pražskou, Brněnskou, Ostravskou, Plzeňskou, Ústecko-cho-
mutovskou, Hradecko-pardubickou a Olomouckou aglomeraci). 
Předpokládá se zapojení většiny OP směrem k posilování kon-
kurenceschopnosti těchto silně urbanizovaných území.

Komunitně vedený místní rozvoj (Com-
munity-Led Local Development - CLLD)
Nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plá-
novacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni. 
V souladu s Nařízeními EK bude realizován ve venkovském 
prostoru (správní území obcí do 25 000 obyvatel, přičemž ma-
ximální velikost území nepřesáhne 100 000 obyvatel a nebude 
menší než 10 000 obyvatel), prostřednictvím místních akčních 
skupin (cca 175 MAS). Předpokládá se zapojení vybraných 
operačních programů, dominantně IROP, PRV a OPŽP, dále 
pak OP Zaměstnanost.

Národní orgán pro koordinaci a řízení 
Dohody o partnerství
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Václav Pošmurný se ve svém příspěvku pokusí odpovědět na otázky úlohy MAS při získávání 
dotací z EU v novém programovém období 2014–2020. Bude diskutovat se zástupcem starostů 
PaedDr. Zdeňkem Pešou.

Od roku 2011 působí jako koordinátor vyjednávacího týmu Národní sítě Místních akčních skupin ČR v oblas-
ti dotační politiky. Dlouhodobě usiluje o prosazení metody Leader a nástroje Komunitně vedený místní rozvoj 
pro plánovací období 2014–2020. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Posázaví. V oblasti dotační 
politiky se nepřetržitě pohybuje od roku 1998.

Bc. Martin Popelka obohatí konferenci svým příspěvkem v sekci Co pro obce 
i kraje chystá životní prostředí.

Od roku 2012 pracuje v různých odborných funkcích na Ministerstvu životního prostředí, 
aktuálně je odborným referentem v samostatném oddělení přípravy nového programového 
období. Je gestorem MŽP v platformě Pracovní skupiny pro přípravu jednotného monitorova-
cího systému na období 2014–2020 při MMR. Je rovněž zodpovědný za nastavení metodické-
ho řízení OPŽP v období 2014–2020 a je garantem projektu Manažerský informační systém 
OPŽP pro období 2014–2020. Vystudoval Podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze.

PaedDr. Zdeněk Peša se bude ptát Václava Pošmurného, zda ustojí Místní akční skupiny 
větší zodpovědnost a vyšší finanční prostředky, které v novém programovém období získají.

Od roku 1994 je kontinuálně starostou města Olešnice. V letech 2000–2004 a od letošního roku opět působí 
jako zastupitel Jihomoravského kraje. Je také členem Výboru Regionální rady Jihovýchod, místopředsedou 
MAS Boskovicko plus a předsedou Dobrovolného svazku obcí Olešnicko. Je autorem prvních regionálních 
učebnic prvouky a vlastivědy v České republice. V letech 1986–1994 byl učitelem 1. stupně ZŠ Olešnice 
a také zástupcem ředitele. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně a Filozofickou fakultu Masarykovy 
univerzity tamtéž.

Ing. Jan Šild ve svém příspěvku představí novinky z OP VVV a OPZ 
se zaměřením na regionální školství a sociální integrace na programové období 
2014–2020.

Od roku 1997 působí ve společnosti HOPE, kde se podílí na přípravě a řízení analytických 
a evaluačních projektů pro veřejný, podnikatelský i neziskový sektor. Věnuje se konzultacím 
a poradenství, stejně jako zpracovává evaluace a analýzy. Expertní týmy jeho společnosti 
zajišťují mimo jiné ex-ante evaluace OP VVV a OPZ 2014+. Vystudoval Provozně-ekono-
mickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Viktor 
Jaroš
Mgr. Viktor Jaroš se zapojí do diskuse 
o změnách a očekáváních v dotační po-
litice EU v novém programovém období 
2014–2020.

Od roku 2006 působil v oddělení metodické-
ho řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
v Brně, nyní je vedoucím odboru řízení 
programu. Je rovněž členem Vyjednávací-
ho týmu Asociace krajů ČR. Od roku 2003 
pracoval v odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde 
se zabýval strategickými rozvojovými do-
kumenty. Od roku 1999 je absolventem so-
cioekonomické geografie na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V současné době je studentem doktorského 
studijního programu Regionální geografie 
a regionální rozvoj na Geografickém ústavu 
Masarykovy univerzity.

Ing. Petr Volek, Ph.D., se na konferenci ujme 
role moderátora.

Podílel se na nastavování implementace a evaluacích řady 
operačních programů, a to v obdobích 2004–2006 i 2007–
2013. V současnosti se podílí mimo jiné na zpracování ex-ante 
evaluace Dohody o partnerství v rámci HOPE GROUP, pak 
na čtyřech dalších ex-ante evaluacích programů pro období 
2014–2020. Je členem týmu zpracovávajícího Integrovanou 
strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití ná-
stroje ITI. Postgraduální studium v oboru Hospodářská poli-
tika a správa absolvoval na Mendelově univerzitě v Brně, kde 
v letech 1998–2011 působil jako odborný asistent na Provozně 
ekonomické fakultě. V současnosti je spolumajitelem a ředite-
lem poradenské a vzdělávací společnosti HOPE GROUP.

Václav Pošmurný

Martin Popelka

Zdeněk Peša

Jan Šild

Petr 
Volek

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci 
programů spolufinancovaných z ESI fondů v České republi-
ce v programovém období 2014–2020. V uvedené oblasti je 
partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení 
Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monito-
rovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti 
implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity. 

Národní stálá konference (NSK)
Ustanovena za účelem zajištění vzájemné provázanosti a ko-
ordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci 
územní dimenze v programovém období 2014–2020 a realizaci 
Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z fondů 
ESI. Mezi hlavní cíle NSK patří zvyšovat efektivitu při respekto-
vání principu „správná intervence do správného území“, vytvářet 
synergie při cílení a časování výzev a omezit překryvy v hranič-
ních oblastech intervencí z evropských fondů, a to jak na národní, 
tak na regionálních úrovních. NSK slaďuje propojení regionálních 
a integrovaných strategií se strategiemi na národní úrovni. NSK 
je základním prvkem pro nastavení a realizaci principu víceú-
rovňového partnerství a podporu vzájemného dialogu partnerů 
napomáhajícího lepší koordinaci investičních aktivit v území.

Regionální akční plán (RAP)
Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje, tvo-
řící nedílnou součást Akčního plánu Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2014–2020, jsou základním nástrojem provazují-
cím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních 
programů s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných 
jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující 
potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní. 
Regionální akční plány budou rozpracovávat SRR a zároveň 
budou vycházet a respektovat priority, stanovené ve strate-
gii rozvoje příslušného kraje (Program rozvoje územního 
obvodu kraje), jakož i základní strategické dokumenty dalších 
územních partnerů. Zprávy o hodnocení plnění Regionál-
ních akčních plánů budou podkladem a jedním ze zdrojů pro 
vyhodnocování plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 
2014–2020. 

Regionální stálá konference (RSK)
Regionální stálá konference je zřízena na principech part-
nerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Mezi 
hlavní cíle RSK patří zejména naplňování cílů Strategie regi-
onálního rozvoje ČR 2014–2020 formou přípravy, realizace 

a vyhodnocování Regionálních akčních plánů a dále podpora 
absorpční kapacity regionu, zpracování podkladů pro rozho-
dování a řízení na úrovni řídících orgánů, slaďování výzev 
pro individuální projekty a integrované nástroje v rámci 
územní dimenze, sběr dat o vývoji v území a dopadech rea-
lizovaných opatření a další doplňující koordinační aktivity. 
Regionální stálá konference je složena ze zástupců regionál-
ních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, 
hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících 
občanskou společnost. 

Územní přístup
Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat 
prostředky z programů ESI ve specifických typech území 
podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na roz-
vojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vy-
rovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci 
území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či 
environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí 
v programech financovaných z ESI fondů  bude respektovat 
specifická hlediska.


