Evropské strukturální a investiční fondy v
programovém období 2014 - 2020

Příležitosti pro obce a města
Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS
SERVISO, SERVISO o. p. s.
Třebenice, 16.6.2015

Co je nového v programovém období
2014-2020?
Na úrovni EK

* rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF,

tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a
rybářské politiky)

* nastavení systému předběžných podmínek;
* vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na
plnění stanovených indikátorů);

* finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní
rámec);

* vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití
integrovaných nástrojů (územní dimenze);

* vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

Co je nového v programovém období
2014-2020?
Na úrovni ČR

* snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP
a ustavení jednoho Integrovaného regionálního
operačního programu na místo původních sedmi
ROPů);

* koncepce Jednotného metodického prostředí (má
zajistit stejná pravidla v celém systému);

* rozšířené fungování monitorovacího systému

(zjednodušení administrativy, žadatel již nebude
muset tisknout žádné papíry).

Alokace ESI fondů mezi programy v
období 2014-2020

Integrované nástroje
Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje
území: –

* Integrovaná územní investice (ITI),
* Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a
* Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Soubor navzájem provázaných a územně zacílených
intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či
více programů ESI fondů.

Integrovaná strategie rozvoje území
Integrovaná strategie rozvoje území především
vyhodnocuje problémy a potenciál regionu/vymezeného
území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních
opatření. Strategie má analytickou, strategickou a
implementační část.

Komunitně vedený místní rozvoj
* Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní

rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se
uskutečňuje na základě integrovaných a
víceodvětvových strategií místního rozvoje
zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován
s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje
inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření
sítí a příp. spolupráci MAS.

* Komunitně vedený místní rozvoj bude využit ve

venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném
správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli,
kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000
obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.

Integrovaný regionální operační
program - IROP
* Prioritní osa

4 Provádění investic v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
* Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2
a 3, projekty vycházejí ze specifických cílů IROP
realizovaných v rámci SCLLD:
* Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a
bezpečné regiony
* Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů
* Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a
bezpečné regiony

* Specifický cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

* Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a

ekonomické podmínky pro přemisťování osob a
nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou
přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a
eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

* Popis typů a příkladů opatření
* Bezpečnost
* Cyklodoprava

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů
* Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k
sociální inkluzi,
* Očekávaným cílem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k
sociální inkluzi, dostupné sociální bydlení pro potřebné a snížení
počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením a chudobou.

* Popis typů a příkladů opatření
* Zařízení pro poskytování komunitní péče
* Infrastruktura pro sociální služby
* Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
* Sociální bydlení
* Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj
koordinace sociálních služeb
* Doplňkové aktivity (zeleň, aleje, hřiště,parky apod.)

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
* K řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených osob přispívá rozvoj
sociálního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů
aktivního začleňování, ale zatím není plně využit jeho
potenciál. Vedle podpory vzniku nových podnikatelských
aktivit je potřeba podpořit rozvoj, rozšiřování kapacit a
inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích.
* Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným
lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu,
a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Mezi nejvíce
ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou
kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním
postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména
Romové.

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů
Popis typů a příkladů opatření

* Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
* Vznik nového sociálního podniku
* Rozšíření kapacity podniku
* Aktivity osob samostatně výdělečně činných v
sociálním podnikání

*

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů

* Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
* Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury
zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových
schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu
práce.
* Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby,
stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na
rozvoj klíčových kompetencí žáků.
* Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení
a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích
aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání
(předškolního, základního, středního, vyššího odborného),
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího
vzdělávání dospělých.

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů
Popis typů a příkladů opatření
* Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin
a mateřských škol
* Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v
základních školách
* Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro
střední a vyšší odborné vzdělávání
* Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
* Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání mládeže
* Doplňkové aktivity

Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí
Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
* Z důvodu koncentrace podpora směřuje na obnovu a rozvoj
objektů, které mají největší potenciál pro sociální a
ekonomický rozvoj regionů. Jedná se o soubor památek
zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO (mimo
Prahu), památek zařazených na Indikativním seznamu
světového dědictví UNESCO (mimo Prahu), dále národních
kulturních památek (mimo Prahu) a památek evidovaných v
Indikativním seznamu národních kulturních památek, který
vede Národní památkový ústav. Do souboru památek patří
historické zahrady a parky (památky zahradního umění), které
náleží k uvedeným památkám. S obnovou památek je možné
provést modernizaci, popř. výstavbu nezbytného sociálního,
technického a technologického zázemí, které umožní
funkčnost, zpřístupnění, ochranu, a plnohodnotné využívání
objektů.

Integrovaný regionální operační
program - IROP
Prioritní osa 4 Provádění investic v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS
* Po dohodě se zástupci řídících orgánů operačních programů
určen IROP jako hlavní program financování provozních a
animačních nákladů MAS. Tyto náklady jsou způsobilé i v
případě, že strategie je zaměřena na jeden operační
program.
* Při realizaci strategie komunitně vedeného místní rozvoje
nejsou jen podporovány aktivity a činnosti realizované
konečnými příjemci v souvislosti s SCLLD, ale je nutné také
financovat aktivity spojené s realizací strategie.

Operační program Zaměstnanost
* PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
* IP 2.3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
* SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení

problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
* Identifikace hlavních cílových skupin
* Cílovou skupinou jsou zejména osoby sociálně vyloučené,
osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o
zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních
aktérů, jejichž spolupráce se bude podporovat v rámci
projektů naplňující strategie komunitně vedeného místního
rozvoje.
* Identifikace typů příjemců
* Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci
schválených Komunitně vedených strategií místního
rozvoje.

Operační program Zaměstnanost
Podporované aktivity v rámci investiční priority 2.3
Popis typů a příkladů financovaných aktivit a jejich očekávaný
příspěvek ke specifickým cílům
* Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
* Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;
* Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
* Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
* Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na
prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
* Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v
sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a
veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
* Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Operační program Zaměstnanost
Příklady implementace CLLD s podporou z OP
Zaměstnanost

* Prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny
Finanční gramotnost
Přeškolování nezaměstnaných
Slaďování rodinných a profesních zájmů

* Aktivní politika zaměstnanosti a sociální
* Aktivní stárnutí a péče o seniory
Sociálně vyloučené skupiny

podnikání

Operační program Životní prostředí
PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přirodu a krajinu
INVESTIČNI PRIORITA 1 prioritni osy 4: Zachovani a
ochrana životniho prostředi a podporovani učinneho
využivani zdrojů ochranou a obnovou biologicke
rozmanitosti a půdy a podporou ekosystemovych
služeb, včetně prostřednictvim sitě Natura 2000 a
ekologickych infrastruktur
SC 4.2 Posílit biodiverzitu
nástroj k posílení biodiverzity - zvláště chráněných
území
-

Operační program Životní prostředí
Podporované aktivity v rámci specifického cíle
4.2 - budou:
*péče o vzácné druhy (ve volné krajině i
urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč.
obnovy a tvorby těchto biotopů,
*péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
*prevence šíření a omezováni výskytu invazních
druhů (včetně jejich sledováni),
*hodnocení rizik a tvorby metodických a
koncepčních podkladů a nástrojů),
*předcházeni, minimalizace a náprava škod
způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů
na majetku (s výjimkou opatřeni proti
rybožravým predátorům – OP Rybářství)

Program spolupráce Česká republika
– Sasko 2014-2020

*PO 1: Podpora přizpůsobení se

změně
klimatu, předcházení rizikům a řízení r
*PO 2: Zachování a ochrana životního
prostředí a podporování účinného využívání
zdrojů
*PO 3: Investice do vzdělávání, odborné
přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního učení
*PO 4: Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy a zúčastněných
subjektů a účinné veřejné správy

Program spolupráce Česká republika
– Sasko 2014-2020
PO 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu,
předcházení rizikům a řízení rizik

* Koncepční ochrana proti povodním
* Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména
do speciální techniky a do společných informačních
systémů a komunikačních platforem, doprovodných
stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým
projektům

* Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora
práce s mládeží, vztahy s veřejností

Program spolupráce Česká republika
– Sasko 2014-2020
PO 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování
účinného využívání zdrojů
* Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích
* Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního
a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních
projektů
* Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu
* Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím
související dopravní infra-struktury
* -Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společ-ných
marketingových opat-ření, propojení jednotlivých zařízení a
tvorba systémů pro společný management.
* -Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany
přírody a životního pro-středí, péče o krajinu, ochrany půd a
lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000

Program spolupráce Česká republika
– Sasko 2014-2020
PO 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

* Opatření v oblasti před-školního vzdělávání
* Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického
povědomí

* Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností
* Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti
vzdělávání

* Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího

vzdělávání a kvalifikace, opatření za účelem přizpůsobení se
trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání

* Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělá-vacích

institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou
sférou a společností, budování a rozšiřování akademických
kooperačních sítí, podpora mobility vědců

Program spolupráce Česká republika
– Sasko 2014-2020
PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

* Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života
(např. v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy,
regionálního plánování a rozvoje veřejné osobní dopravy,
rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářské
spolupráce)

* Společný fond malých projektů.

