Pohled Olomouckého kraje na
období 2014-2020
23. 10. 2014 Olomouc

Příprava programového
období EU 2014-2020 na
národní úrovni
• Dohoda o partnerství
– Územní dimenzi řeší pouze obecně
– Odkazuje se na ITI a CLLD, vznik stálých
konferencí a koordinační dokumenty
• Koordinační dokumenty
– Národní dokument k územní dimenzi
– Metodický pokyn pro využití integrovaných
přístupů v programovém období 2014-2020
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Příprava programového
období EU 2014-2020 na
národní úrovni
• Operační programy 2014-2020
– EK poslala připomínky k OP
– Územní dimenze stále nedořešena
– ŘO zapracují připomínky do prosince 2014
– Schválení OP nejdříve v lednu 2015
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Národní stálá konference
• Koordinační orgán pro územní dimenzi
• Zpracovává podněty z území a dává řídícím orgánům
doporučení k zaměření operačních programů
• Ustavuje MMR-NOK
• Složena ze zástupců území a MMR-NOK
– Komora integrovaných nástrojů (ITI, CLLD, IPRÚ)
– Komora regionálních stálých konferencí
– Hosty jsou zástupci ŘO
• Dokumentem pro koordinaci činnosti je Akční plán
Strategie regionálního rozvoje ČR
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Národní stálá konference
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Regionální stálé konference
Olomouckého kraje
• Činnost Regionální stálé konference OK
– Dává doporučení NSK

– Podílí se na zpracování podkladů pro ŘO
– Sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu
– Přispívá ke sladění strategií a IN v regionu

– Iniciuje sběr dat o dopadech realizovaných
opatření
– Definuje územní dimenzi – schvaluje RAP SRR

– Zajišťuje plnění RAP SRR
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Členská instituce RSK

Člen RSK OK

Zástupci kraje

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman OK
Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana OK
Bc. Miloslav Petřík, ředitel TS města Olomouce
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru OSR
PhDr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana OK

Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem
ITI/IPRÚ

Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova

Zástupce středně velkých měst

Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperk,
paní Ivana Dvořáková, starostka města Němčice nad
Hanou

Zástupce malých měst

pan Zdeněk Lév, starosta obce Střítež nad Ludinou,
paní Vlasta Kočí, starostka obce Velká Kraš

Zástupce za venkov - SMS ČR

Mgr. Radek Brázda, starosta obce Troubky

Zástupce za venkov - SPOV

pan Jiří Řezníček, starosta obce Tučín a předseda
SPOV Olomouckého kraje

Zástupce Strategie inteligentní specializace

Ing. Jiří Herinek, ředitel VTP UP

Zástupce krajské sítě MAS

Ing. František Winter, předseda KS MAS

Zástupce krajské hospodářské komory

Mgr. Bc. Jitka Janečková Moťková, ředitelka

Zástupce nestátních neziskových organizací

Ing. Marek Podlaha, předseda UNO

Zástupce akademického sektoru

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., prorektor pro
transfer technologií UP OL

Zástupce Agentury pro sociální začleňování

Ing. Karel Novák, oddělení regionálních koncepcí,
Osoblažsko

Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
Vlastní výběr dle potřeb regionu
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Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci
Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Jeseník

Akční plán Strategie
regionálního rozvoje
• Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 20142020
– Schvalován Vládou ČR
– Naplňován operačními programy i ministerstvy
– Formalizovaná struktura (tabulka + odůvodnění)
• Regionální akční plán (Olomouckého kraje)
– Tabulka navržená metodikou MMR (alokace +
indikátory)
– Založena na projektech OK a partnerů
– Části za ITI a CLLD zpracovány samostatně
– Další podklady – RIS3, KAP a MAP
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Cíle RAP OK
• Primárním cílem je naplnění Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014-2020
• Slouží jako významný podklad pro ŘO operačních
programů (absorpční kapacita a zacílení výzev)
• Synergické vazby
– ITI
• Řídící výbor ITI Olomouc
• Pracovní skupiny
• Brownfields

– CLLD
• Podpora tvorby strategie pro rozvoj místních akčních
skupin
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1.1.1 Podpora podni katel s kých
i nkubátorů, i novačních center, i novací
s amotných, V-T parků, center pro
trans fer technol ogi í a kl as trů
1.1 Podpora trans feru znal os tí mezi
výzkumným a podni katel s kým
s ektorem
1.1.2 Podpora propoj ování výš e
zmíněných i ns ti tucí s uni verzi tami ,
včetně rozš íření j ej i ch mezi národní
s pol upráce apod.

1.2.1 Zvyš ování kval i ty výuky a
zl epš ování podmínek a ICT vybavení pro
rozvoj nadaných s tudentů a us měrnění
j ej ích přednos tní ori entace na obory
s poj ené s rozvoj em daného regi onu
a j eho rozvoj ového potenci ál u
1.2 Rozvoj uni verzi t a výzkumných
i ns ti tucí

1.2.2 Podpora výzkumu a vývoj e ve
veřej ných i s oukromých i ns ti tucích,
j ej i ch kooperaci apod.

1.3.1 Rozš i řování i ntegrovaných s ys témů
veřej né dopravy, přes tupních termi nál ů,
(zkopírováno) budování uzl ů i ntegrované
dopravy, výs tavba mul ti modál ních
termi nál ů

1.3.2 Budování i nfras truktury pro
dopravu v kl i du
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Výčet souladu aktivity RAP s relevantními
strategickými dokumenty (např. RIS, KAP, soc.
vyloučené lokality, SRK/PRK, dokumenty měst)

Identifikace realizátorů

Nositel aktivity RAP

Garant aktivity SRR

Identifikace SC OP, příp. investiční priority

Identifikace OP/Programu

Územní dimenze NDÚD

Aktivita RAP

Aktivita SRR

Opatření SRR

Priority SRR

Metodika tvorby RAP

Program rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje
• Základní strategický dokument samosprávy Provázán na strategie na národní úrovni, kohezní
politiku i na krajské koncepce
• Priority
– A. Podnikání a ekonomika
– B. Rozvoj lidských zdrojů

– C. Doprava a technická infrastruktura
– D. Kvalita života
• Byla zahájena aktualizace dokumentu
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Evropské domy v
krajích
• Sdružení do jednoho místa všech regionálních
pracovišť v krajském městě podílejících se na
implementaci a informování o fondech EU
• Zahájení činnosti Evropského domu
– srpen (říjen 2015) – 31. 12. 2020
• Adresa Evropského domu: Gorazdovo náměstí 1,
Olomouc

12

DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Marta Novotná
vedoucí Oddělení regionálního rozvoje
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