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Důvodová zpráva 

Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období 2014 – 2020 navazuje 
na model IPRM aplikovaný v Regionálních operačních programech a Integrovaném operač-
ním programu v letech 2007 – 2013. Z IPRM přejímá základní principy, které se osvědčily, a 
zároveň má ambici odbourat nedostatky, s nimiž se jednotlivé úrovně implementační struktu-
ry při realizaci potýkaly. IPRÚ umožňuje oproti IPRM zaměření na širší funkční území bez 
ohledu na administrativní hranice města jako jeho nositele. Významnou roli hrají funkční 
vazby, spádovost a přirozené vztahy v území na rozdíl od a priori stanovených hranic. 
 
Obdobně jako v předchozím programovém období se v rámci integrovaných přístupů musí 
uplatnit princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánová-
ní, řízení a realizace. Na základě principu partnerství se v souladu se zpracovanou strategií 
integrují jednotlivé projekty tak, aby realizací IPRÚ jako celku došlo k výraznějšímu kvalita-
tivnímu posunu v rozvoji dané lokality. Třetí úrovní integrovaného přístupu je potom zapojení 
širšího spektra finančních zdrojů nutných k realizaci stanovených opatření (zejména finan-
cování z více operačních programů, případně zdrojů soukromých či jiných forem financová-
ní). 

Na základě schválených IPRÚ bude pak možné čerpat v jednotlivých operačních programech 
v 2014 – 2020 (kromě dotací na individuální projekty, které budou soutěžit v jednotlivých 
výzvách) i přímo alokované částky na projekty zahrnuté do přijatých a schválených IPRÚ.  

Liberec zahájil již v minulém roce dialog o spolupráci s Jabloncem nad Nisou na přípravě 
společné strategie rozvoje území a následně Integrovaného plánu rozvoje území. 
Vytvoření společné strategie rozvoje území je nutným východiskem pro tvorbu Integrovaného 
plánu rozvoje území. Postup tvorby společné strategie komplikuje situace, kdy stav strategic-
kých dokumentů měst není na stejné úrovni (SML již má pracovní verzi aktualizované strate-
gie rozvoje města na 2014 – 2020 a SMJ teprve letos zahajuje práci na aktualizaci svého stra-
tegického plánu), takže nelze využít všechny analytické materiály obou měst. Navíc stále není 
schválena konečná podoba Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů (manuál 
na tvorbu IPRÚ), jakož i jednotlivé operační programy. 

Dne 6. 1. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci  OPTP (Operačního programu Tech-
nická pomoc) vypsalo výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory na vytvoření integro-
vaných strategií rozvoje území pro období 2014 - 2020 s cílem vytvářet kvalitní  a komunit-
ně vedené integrované strategie včetně jejich implementace tak, aby došlo v daném území 
k pozitivní kvalitativní změně.  

Rada města dne 21. 1. 2014 schválila založení projektu a podání žádosti, abychom získali 
dotaci na tvorbu IPRÚ (výše dotace 100%). 

Protože se jedná ještě o výzvu z operačního programu pro období 2007 - 2013, je nutné 
ukončit projekt do 31. 8. 2014 - tedy jen do tohoto data získáme 100 % dotaci na reali-
zaci aktivit přípravy IPRÚ. 

Výzva stanovuje závazný postup a jednotlivé kroky pro tvorbu strategie, které jsou nezbytné a 
musí je tak realizovat každý nositel strategie v rámci projektu.  

Výzva dále stanovuje další kroky pro tvorbu strategie, které mohou být realizovány buď 
v rámci projektu, tj. z obdržené dotace, nebo po ukončení projektu (pro naplnění podmínek 
udržitelnosti z jiných zdrojů než je poskytnutá dotace).  
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Závazné kroky pro přípravu strategie 

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě do-
stupných statistických dat) 

2. Analýza problémů 
• Vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioe-

konomické analýzy 

3. Analýza potřeb 
• Vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu roz-

voji území 

4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území 
• Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly být jejich 

cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo k rozporům mezi exis-
tujícími strategiemi 

5. Stanovení cílů a jejich prioritizace 
• Stanovení vize strategie 
• Stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti 

6. Návrh konkrétních opatření 
• Definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů 

7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro 
udržitelný rozvoj“ 

Závazné kroky je potřeba dokončit do 31. 8. 2014 

Další požadavky na přípravu strategie 

8.  Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle 

9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu 
• Popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření 

10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 

11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách „Pracovní sku-
piny pro udržitelný rozvoj“ 

12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým 
pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020“ 

13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie 

14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií 

 

Práce na tvorbě strategie v rámci projektu musí končit minimáln ě vytvořením pracovní 
verze strategie a jejímu zveřejnění k připomínkám.  
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Verze strategie k připomínkám musí být zveřejněna na stránkách „Pracovní skupiny pro udr-
žitelný rozvoj“ 

Protože další požadavky specifikované body 8 – 14 nestihneme realizovat v rámci projektu 
pod dotací, budeme je muset realizovat z vlastních zdrojů. 

• vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách „Pracovní 
skupiny pro udržitelný rozvoj“; 

• dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým 
pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014 – 2020“; 

• schválení strategie v rámci organizace příjemce;  
• zveřejnění strategie v Databázi strategií  

Konečný termín pro schválení strategie v rámci organizace nositele strategie, který je 
brán jako splnění podmínky udržitelnosti, je 31. 12. 2017.  

Oprávněným žadatelem dotace na tvorbu IPRÚ Liberec-Jablonec n/N je Statutární město Li-
berec. 

Harmonogram postupu prací: 
První etapa – dokončení do 31.8.2014 
Výzva aktérům v území ORP LBC a ORP JBC na sběr záměrů pro 
konkrétní vymezení potřeb v území IPRÚ  

15.1.2014 

Ustavení řídící a organizační struktury 2/2014 
Vyhledání vedoucího projektu IPRÚ- pracovní smlouva 2/2014 
Jmenování manažera IPRÚ, schválení memoranda o spolupráci 
na IPRÚ, založení přípravného výboru pro IPRÚ– ZM  LBC 

27.2.2014 

Podpis Memoranda o spolupráci na IPRÚ 3/2014 
Výzva aktérům (partnerům v území) zapojit se do IPRÚ (do 
týmu, do výboru, do PS) 

3/2014 

Rozšíření projektového týmu IPRÚ (po schválení metodiky)  4/2014 
Výběr členů výboru pro realizaci IPRÚ (po schválení meto-
diky pro sestavení - předpoklad 4/2014) a jejich schválení v 
ZM 

4/2014 

Postup prací  

Vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na 
základě dostupných statistických dat) pro zadání analýzy 

14.2.2014 

Příprava ZD pro analýzy a odeslání ZD ke kontrole Řidícímu orgánu 
poskytovatele dotace z OPTP 

14.2.2014 

Rešerše strategií v uvažovaném území IPRÚ 28.2.2014 
Vypsání VZMR na socioekonomickou analýzu (veř.zakázka malého 
rozsahu) 

1.3.2014 

Podpis smlouvy s vítězem  15.4.2014 

Socioekonomická analýza (15.5. schůzka se zadavatelem, rozpracova-
nost-východiska pro návrhovou část) 

15.4.2014-
15.6.2014 

Rozšíření signatářů Memoranda 4-5/2014 
Založení výboru pro realizaci IPRÚ v ZM obou měst (po schválení 
metodiky) 

24.4.2014 
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Výbor pro realizaci IPRÚ – schválení strategického směřování – (vize, 
strategické cíle) a založení pracovních skupin 

19.5.2014 

Pracovní skupiny- sestavení návrhové části (3 schůzky- strategické 
cíle, specifické cíle, opatření)  

26.5. – 9.6.2014 

Výbor pro realizaci – priority, schválení pracovní verze IPRÚ 14.7.2014 
Schválení pracovní verze IPRÚ v RM obou měst 22.7.2014 
Vedoucí projektu + manažer IPRÚ- zveřejnění pracovní verze 
k připomínkám na stránkách PS pro udržitelný rozvoj 

31.8.2014 

Druhá etapa – dokončení max. do 31.12.2017 – plánované do 31.7.2015 
Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle 10/2014 

Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu 
 

12/2014 

Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 1-2/2015 
Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na strán-
kách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj 

3-4/2015 

Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadova-
ných „Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů 
v programovém období 2014–2020“ 

5/2015 

Schválení strategie IPRÚ v ZM Lbc a JBC 6/2015 
Zveřejnění strategie online v Databázi strategií 7/2015 

Komentář k jednotlivým krok ům: 

1. Založit přípravný výbor pro IPRÚ Liberec - Jablonec n/N (bude rozšířen po schválení 
Metodiky) 

2. Jmenovat manažera IPRÚ a zajistit vedoucího projektu IPRÚ do OPTP (pracovní 
smlouva) 

3. Zahájit přípravu IPRÚ  
3.1 Podepsat Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci IPRÚ zatím mezi 

městy Liberec a Jablonec nad Nisou a po schválení Metodiky vyhodnotit přizvání 
k podpisu memoranda i další aktéry v území. 

3.2 Výzva aktérům (partnerům v území) zapojit se do IPRÚ (do týmu, do výboru, do 
PS) - vedle stanovených kroků je vyžadováno, aby strategie vznikala v úzké spo-
lupráci se všemi relevantními aktéry. 

3.3 Připravit zadávací dokumentaci na VZ na strategickou analýzu území ORP Libe-
rec a ORP Jablonec a zaslat ji ke schválení řídícímu orgánu poskytovatele dotace. 

3.4 Po schválení zadávací dokumentace řídícím orgánem schválit vypsání VZ na ana-
lýzu v RM Liberec. 

3.5 Založit Výbor pro realizaci IPRÚ – řídící orgán pro IPRÚ. 

Poznámky - co již bylo realizováno:  

• Prosinec 2012 Liberec vyzývá Jablonec nad Nisou k zahájení spolupráce na IPRÚ 
společné aglomerace 

• 2/2013 – oficiální setkání vedení obou měst ve Vratislavicích nad Nisou za účasti sta-
rosty Městského obvodu Vratislavice 
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• 5/2013 setkání odborníků z magistrátu obou měst (rozvoj, dotace, územní plánování a 
jejich gesčních náměstků) v Jablonci nad Nisou za účasti zástupce Vratislavic nad Ni-
sou 

• Sběr námětů na projekty (obecně potřeb) ve společném území, varianty rozsahu území 
• Z prvního dialogu mezi městy bylo zatím identifikováno 6 předběžných témat, která se 

budou revidovat po sběru potřeb a analýze (doprava, životní prostředí vč. teplárenství, 
zachování přírodního a kulturního dědictví, zdravotnictví, sociální oblast, vzdělávání) 

• Prezentace přípravy IPRÚ generálním sekretářům Rady pro fondy EU 15.1.2014 na 
LK 

• Schválení založení projektu IPRÚ a podání žádosti do OPTP v RM 21. 1. 2014 
s podáním žádosti do konce února 2014 

• Vypsání výzvy partnerům v území - sběr námětů (ORP LBC i ORP Jablonec n/N) sběr 
do 28. 1. 2014 pro identifikaci potřeb v území a současně pro předběžné zjištění ab-
sorpční kapacity jednotlivých OP v území IPRÚ - požadavek MMR a všech řídících 
orgánů OP 

• Výběr vedoucího projektu a asistenta IPRÚ do OPTP  
 

Co právě probíhá: 
• Příprava žádosti do OPTP 
• Příprava zadávací dokumentace na analýzu území za účasti vedoucího projektu 

 

Rada města 4.1.2014 souhlasila se založením přípravného výboru, jmenováním manaže-
ra i s návrhem Memoranda. 

Jablonec nad Nisou doplnil členy přípravného výboru a odsouhlasil text Memoranda 
(4.2.2014). 

Liberec doplňuje starostu Městského obvodu Vratislavice nad Nisou pana Aleše Preislera jako 
člena přípravného výboru IPRÚ a Mgr. Michaela Ottu za Liberecký kraj. 

 

Členové přípravného výboru: 

Petr Vobořil   náměstek primátora pro rozvoj města   JBC 

Ing. Tomáš Beneš  vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje  JBC 

Mgr. Iveta Habadová  vedoucí oddělení dotací     JBC 

Ing. Michaela Smrčková vedoucí oddělení územního plánování   JBC
  

Zuzana Bencová  oddělení investiční výstavby     JBC
  

Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  LBC 

Ing. Martin Čech  vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů   LBC 

Ing. Dana Šteanová  vedoucí oddělení rozvojové koncepce   LBC 

Aleš Preisler   starosta MO Vratislavice n/N    Vratislavice 

Mgr. Michael Otta  vedoucí odboru regionálního rozvoje a dotací  LK 
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MEMORANDUM  
o spolupráci na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území  

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 
 
Uzavřené mezi signatáři: 
 
Statutární město Liberec 
Nám.Dr.Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 
 
Preambule 
Předmětem tohoto Memoranda je deklarace společných zájmů statutárních měst při přípravě 
na nové programovací období Evropské unie 2014-2020. 
Předmětem přípravy je tvorba nového nástroje kohezní politiky Evropské unie, tzv. Integro-
vaného plánu rozvoje území. Cílem jednotlivých kroků Memoranda je vytvoření  
a prosazení Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou jako 
nástroje pro realizaci územních integrovaných řešení rozvoje území v souladu s národními  
i evropskými strategickými dokumenty. 
 
Východiska 
V lednu 2013 byla zahájena práce na Plánu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020  
a Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec na stejné období. Statutární město 
Jablonec nad Nisou zahájilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Jablonce nad Ni-
sou v lednu 2014. Do konce roku 2014 se plánuje dokončit všechny uvedené strategie. 
Současně obě statutární města zahájila neformální jednání na přípravě IPRÚ Liberec - Jablo-
nec nad Nisou již v lednu 2013, debatovalo se o případném rozsahu území  IPRÚ, projekto-
vých záměrech v území, tématech, kde se projevuje integrace. Obě města oslovila obce a 
partnery v rámci svých ORP (obec s rozšířenou působností), aby do zásobníku záměrů v úze-
mí získaly podklady pro budoucí náplň IPRÚ. 
Dosud není schválena finální verze Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů 
v programovém období 2014-2020, kterou bude nutné se řídit, současně je však snahou využít 
dotace z Operačního programu Technická pomoc na tvorbu IPRÚ. Nositelem IPRÚ má být 
největší město v území. 
 
Hlavním cílem je příprava odpovídajících podmínek pro přípravu, schvalování  
a implementaci projektů v období 2014 – 2020 s aplikací přístupů a nástrojů podporovaných 
Evropskou komisí za účasti relevantních partnerů (aktérů) v území. 
Mezi klíčové prvky IPRÚ patří: 

1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru  
2. Analytická část strategie  

2.1. Socioekonomická analýza  
2.2. SWOT analýza 

3. Analýza potřeb  
4. Strategická část  
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4.1. Vize 
4.2. Stanovení cílů strategie (vazba na tematické cíle) – více úrovní až do úrovně opatření 
4.3. Finanční plán strategie  
4.4. Plán plnění indikátorů  
4.5. Vazba strategie na strategické dokumenty EU, ČR, region 
4.6. Horizontální témata  

5. Implementační část  
5.1. Popis řízení, organizační schéma:  

5.1.1. Při tvorbě strategie 
5.1.2. Při realizaci strategie 

5.2. Popis realizace partnerské spolupráce 
5.3. Popis způsobu předvýběru projektových záměrů  
5.4. Komunikace 
5.5. Monitoring a hodnocení průběhu strategie  
5.6. Analýza rizik  

6. Přílohy:  
6.1. Mapa území  
6.2. Čestné prohlášení statutárního zástupce  
6.3. Čestné prohlášení o partnerství zapojených subjektů  
6.4. SEA hodnocení  

 

Pro zdárnou přípravu IPRÚ je nutné ustavit organizační struktury a řídící struktury pro tvorbu 
a správu IPRÚ. 
 
Vymezení spolupráce  
1. Signatáři Memoranda souhlasí se zahájením vzájemné spolupráce při přípravě IPRÚ 
2. Signatáři Memoranda souhlasí s tím, že nositel IPRÚ podá žádost do výzvy č. 2 Minister-
stva pro místní rozvoj z Operačního programu Technická pomoc a pokud bude žádost na fi-
nancování úspěšná, bude příprava probíhat ve formě projektu dle pokynů ve výzvě. 
3. Signatáři Memoranda souhlasí s cílem IPRÚ vytvořit kvalitní integrovanou strategii pro 
období 2014 – 2020, nastavit a zajistit mechanismy implementace strategie tak, aby došlo ve 
vybraném území ke kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně. 
4. Signatáři Memoranda souhlasí, že nositelem projektu IPRÚ bude Statutární město Liberec, 
které bude zároveň žadatelem a potenciálním příjemcem dotace na tvorbu IPRÚ. 
5. Signatáři Memoranda souhlasí s tím, že dopracují a schválí text Memoranda a dopracují 
další kroky po finálním schválení Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů 
v programovém období 2014-2020 v souladu s touto metodikou. 
6. Signatáři Memoranda tímto potvrzují, že pro vzájemnou spolupráci vyčlení v rámci svého 
organizačního uspořádání personální kapacity pro aktivity projektu IPRÚ vedoucí ke zdárné-
mu cíli. 

 
Pro založení přípravného výboru IPRÚ navrhují tyto osoby: 

Za signatáře statutární město Liberec: 
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj a dotace 
Aleš Preisler, starosta Městského obvodu Vratislavice 
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací – manažer IPRÚ Libe-
rec - Jablonec nad Nisou 
Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce 
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Za signatáře statutární město Jablonec nad Nisou: 
Petr Vobořil , náměstek primátora pro rozvoj města 
Ing. Tomáš Beneš, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje 
Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací 
Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení územního plánování 
Zuzana Bencová, oddělení investiční výstavby 
 
 
Závěrečná ustanovení 
Signatáři si toto Memorandum řádně přečetli a stvrzují svůj souhlas s obsahem jednotlivých 
ustanovení tohoto Memoranda svým podpisem. 
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění poz-
dějších předpisů. 
O uzavření tohoto Memoranda na straně signatáře statutární město Liberec rozhodlo zastupi-
telstvo města dne 27. 2. 2014 svým usnesením č………….. 
O uzavření tohoto Memoranda na straně signatáře statutární město Jablonec nad Nisou roz-
hodlo zastupitelstvo města dne 20. 2. 2014 svým usnesením č………….. 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Liberec, Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka města  
 
 
 
 
 
Za statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Petr Beitl, primátor 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne ………….. 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne ……………….. 

 

 

 

 

 

 


