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“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” 
[Peter Drucker]

„Think global, act local“ 
[Patrick Geddes]

“You can’t ask customers what they want and then try to give that to them. 
By the time you get it built, they’ll want something new.” 
¨[Steve Jobs]

„Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together
is success.“
[Henry Ford]



Reagujeme na globální trendy  

• Spolupráce na bázi přirozených, funkčních územních jednotek  
nezbytným předpokladem budoucího rozvoje ČR

• Trend vyspělého světa - vysoce urbanizované, metropolitní regiony
hybatelem globálního ekonomického rozvoje

• Tlak na integrované, udržitelné investice, úspory z rozsahu a 
efektivní alokace veřejných peněz  

• Rapidní rozvoj technologií = „technologie jako nástroj“

• Neřízený rozvoj území přináší rizika pro rozvoj celé ČR



Podporujeme metropolitní spolupráci na národní úrovni

• Strategie regionálního rozvoje 2021+ pracuje na úrovni strategických cílů
právě s územím metropolitních oblastí a aglomerací => zavedení
efektivního přístupu k funkčnímu rozvoji území do základního
dokumentu regionální politiky ČR

• Věcná vazba na SRR (strat. cíl 1 a 2 - metropole a aglomerace)
=> účelem je větší provazba evropské a národní regionální politiky
=> ŘO OP by ve zvýšené míře měly územně zacílit výzvy a podporu v
souladu se SRR



Aglomerace

Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu krajských hospodářských, 
kulturních a akademických center

Efektivně řešit problémy životního prostředí 
spojené s koncentrací velkého množství 

obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu 
klimatu

Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení  vzniku a prohlubování 

sociálního vyloučení

Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na 
blízká, velká sídla, zlepšit dopravu mezi jádry 

aglomerací a jejich zázemím

Zlepšovat podmínky pro posun domácích 
i zahraničních firem ke konkurenceschopnosti 

založené na znalostech 



Potřeby obcí dle typů regionů (data SMO ČR)



ITI v PO 2014-2020

• ITI realizováno nositeli (metropolitními oblastmi nad 300 tis. obyvatel) 

• Pro ERDF povinnost zřídit zprostředkující subjekty

• Klíčová pro realizaci je spolupráce s řídicími orgány (zapojeno 7 OP)

• Alokace stanovena v programových dokumentech

• ČR vnímána jako good-practice i přes složitost systému

Nosná témata:

doprava, 

vzdělávání a trh práce, 

propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, 

inovace a podnikání. 



• Posun ve vnímání metropolitní spolupráce

• Rostoucí kvalita strategického plánování a řízení 

• Věcná provazba v rámci ITI – návazné projekty z jiných OP

= > Dosahována komplexní řešení

• Realizovány již stovky projektů (v IROP proplaceno přes 400 ŽoP)

• Prohloubení spolupráce mezi stávajícími 13 aglomeracemi ITI a IPRÚ

• Rostoucí kapacity, kvalita governance i znalosti měst

• Tlak na územní/urbánní dimenzi ESIF

Co se dosud podařilo 



ITI benchmark v rámci EU 



• ITI jako nástroj pro naplňování 
územní strategie – ta není řízena 
pouhou nabídkou peněz

• Konec izolovaného plánování
v administrativních hranicích obcí
bez ohledu na své okolí – překonávání 
územně-správního členění a 
roztříštěné sídelní struktury

• Jádrové město přebírá odpovědnost
za rozvoj svého zázemí

Metropolitní uvažování a ITI v PO 2021–2027 - ZMĚNY



• Důraz na řešení integrovaná,  chytrá, 
otevřená, modulární, ohleduplná…

• Vhodná forma k řešení problémů měst 
přesahujících administrativní hranice

• Úspory z rozsahu 

• Efekty a synergie spolupráce města-obce-
firmy-NNO-občané

Metropolitní uvažování a ITI v PO 2021–2027 - ZMĚNY



• Dostupnost veřejných služeb

• Udržitelná mobilita

• Lákání investorů a společná rozvojová území

• Marketing a cestovní ruch

• Spolupráce v oblasti územního plánování

• Odpadové hospodářství

• Spolupráce univerzit s aplikační sférou

• Regenerace brownfields

• Kvalita životního prostředí 

• Hospodaření s vodou 

Územní strategie v PO 2021–2027 – příklady 



• Naplňuje 6% závazek ČR na dosažení udržitelného rozvoje měst

• Jednotné vymezení 13 aglomerací bez velikostního omezení (GSM data)

• Implementace ITI 

» MMR preferuje 1 společnou podobu implementace společnou všem OP

» Seznam strategických projektů aglomerací

» Zatím částečně odlišné představy ŘO

ITI v programovém období 2021–2027



Zjednodušujeme i ITI…

• ITI jediným nástrojem na podporu urbánního prostoru 

• Odstranění dvojí metodické úpravy (ITI vs IPRÚ)

• MMR předpokládá pouze jednu variantu implementace nástroje a 
využití seznamu strategických projektů

• Odstranění zprostředkujících subjektů na úrovni měst

• Zjednodušení procesu hodnocení integrovaných strategií

• Diskuze o financování řídicí struktury za přispění OPTP 



• jedinečný/nezastupitelný projekt v území

Unikátní

• složené z navazujících projektů (z různých OP, různých specifických cílů 
jednoho OP nebo části mohou být realizovány ze zdrojů mimo fondy EU)

Integrované

• strategický význam pro dané území metropolitní oblasti / aglomerace
a to realizací samostatných projektů 

Síťové

Podpora strategických projektů



Diskuze, otázky, odpovědi…
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